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Rom 231. Lærerutdanningsforskning. Rekruttering/Karriere.

Kl 1300. Gutter som slutter om motivasjon og trivsel i
barnehagelærerutdanningen. Emilsen, Kari & Arnt Nordli og Olav Bjarne
Lysklett

DMMH
Det er få menn som jobber i omsorg for de minste barna (Oberhuemer, Schreyer, &

Neuman, 2010, Peeters, Rohrmann, & Emilsen, 2015). Norske myndigheter har jobbet
aktivt for å øke andelen menn i barnehagen (Emilsen 2017), på tross av dette er prosent-
andelen menn i norske barnehager på 8, 6 %, de fleste er ufaglærte (SSB 2017). Mannlige
studenter er en minoritet også i barnehagelærerutdanning og flere menn enn kvinner slut-
ter i løpet av studietiden (SSB 2012). Formålet med presentasjonen er å sette mannlige
studenters motivasjon, trivsel og frafall fra barnehagelærerutdanningen på agendaen. Vi
har igangsatt en undesøkelse hvor fokuset i undersøkelsen er på mannlig studenter ved
DMMH og sammenlignet med kvinnelige studenter. Hovedmålene med undersøkelsen: Gi
en oversikt over frafall blant mannlige studenter som starter utdanning ved DMMH Finne
mulige årsaker til frafall blant mannlige studenter som starter utdanning ved DMMH.
Vi kartlegger faktorer for motivasjon, trivsel og frafall ved DMMH. Undersøkelsen

gjennomføres ved DMMH i tidsrommet 2015- 2019 blant førsteårsstudenter i tre kull.
130 studenter, 103 kvinner og 27 menn, har hittil besvart et elektronisk spørreskjema om
motivasjon og trivsel. Det er også gjennomført et telefonintervju med noen studenter som
har sluttet. Tradisjonelt blir barnehageyrket konsekvent betraktet som et kvinnelig yrke,
noe som gjør menns valg av yrket utfordrende (Sargent, 2004). En sentral teoretiker
i forståelsen av kjønn og maskulinitet er Connell. Han viser til at kjønn er en sosial
konstruksjon og hva vi oppfatter som maskulint og feminint Connell (2000). Betydningen
av makt, arbeidsdeling og relasjoner vil være en sentral forståelsesramme. Lysklett og
Emilsen (2009) har funnet forskjeller i motivasjon når man sammenligner mannlige og
kvinnelige barnehageansatte. Undersøkelsen følger etiske retningslinjer for forskning.
I denne presentasjonen vil vi ha fokus på studentenes trivsel. Både kvinnelige og mann-

lige studenter hevder at det er viktig for dem å ha mannlige studenter i sin klasse. Vi
viser også resultater i forhold tilrettelegging for mannlige studenter. Det er 74 % av stu-
dentene som syns det er viktig at det legges spesielt til rette for mannlige studenter.
Vi viser også hvilke tiltak som foreslås for at menn skal trives. Vi vil se resultatene i
lys av kjønns og maktteori og hvordan man kan forstå mannlige studentene ut ifra at
de utgjør en minoritet. Forskningen bidrar til forståelse av mannlige barnehagelærerstu-
denters motivasjon, og for å redusere frafall. Vi vil også kunne foreslå tiltak for bedre
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trivsel og læringsmiljø, noe som vil være viktig i forhold til hvordan vi kan tilrettelegge
slik at menn får nødvendig profesjonskompetanse og er rustet til å møte et yrke hvor det
arbeider mange kvinner.

Kl 1330. Gutter (og jenter) som slutter - om frafall i
barnehagelærerutdanningen. Lysklett, Olav Bjarne & Kari Emilsen og Arnt
Nordli

DMMH
Statistisk sentralbyrå viser at det er stadig flere studenter som ikke fullfører høyere

utdanning og at menn fullfører sjeldnere enn kvinner (SSB 2014.6 av 10 som fullfører
høgere utdanning i Norge i dag er kvinner (SSB 2018). Mannlige studenter er en mino-
ritet i barnehagelærerutdanning og flere menn enn kvinner slutter i løpet av studietiden
(SSB 2012). Vi har igangsatt en undesøkelse hvor fokuset i undersøkelsen er på mann-
lig studenter ved DMMH og sammenlignet med kvinnelige studenter. Hovedmålene med
undersøkelsen er følgende: Gi en oversikt over frafall blant mannlige studenter som star-
ter utdanning ved DMMH Finne mulige årsaker til frafall blant mannlige studenter som
starter utdanning ved DMMH. Formålet med presentasjonen er å sette studenters frafall
fra barnehagelærerutdanningen på agendaen.
Undersøkelsen gjennomføres internt ved DMMH i tidsrommet 2015- 2019. Vi følger

førsteårsstudenter på DMMH i tre kull på hovedmodellen og spesielt de studentene som
startet høsten 2015. Alle studenter ved DMMH registreres og telles to ganger pr. studieår.
Etter hver telling registreres de som har sluttet og årsaker til dette. Blant studentene
trekkes det et antall som blir intervjuet over telefon. Tall viser at frafallet blant studenter
er oppimot 39% i løpet av studietiden (Guldbrandsen 2016 m.fler). Dette betyr at både
enkeltinstitusjonene og barnehagelærerutdanningen generelt har et problem med å holde
på studentene. Årsaker til at studenter slutter vil være knyttet opp mot forventinger,
motivasjon, trivsel og livssituasjon. Det kan også være forventinger til kjønn. Tradisjonelt
blir barnehageyrket betraktet som et kvinnelig yrke, noe som gjør menns valg av yrket
utfordrende (Sargent, 2004). Undersøkelsen følger etiske retningslinjer for forskning.
Vi har undersøkt nærmere hvor stor frafallet er ved DMMH. Blant de 188 studentene

som startet på hovedmodellen høsten 2015 har vi sett ett frafall på 25%. Vi har også
hatt telefonintervju med noen studenter om årsaker for at de sluttet. I intervju svarte
studentene at det først og fremst var feil studievalg som var årsaken til at de sluttet. Mens
andre syns det var tung faglig og at de ikke var forberedt på mye skriftliggjøring og teori.
Frafall blant studenter i en profesjonsutdanning vil alltid forekomme. Det er ikke alle
som kan eller skal bli barnehagelærer. Hva er det som gjør at studenter opplever at det
de startet på ikke var rett vei for dem? Forskere hevder også at kvinnelige og mannlige
studenter har ulik motivasjon og forståelse av profesjonen (Geerdink m.fl). Forskningen
bidrar til forståelse av årsaker til frafall.
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Kl 1400. Lærerstudenters oppfatninger av læreryrket og undervisning som
karriere i Norge, Latvia og Finland. Iversen, Jan Viggo, Eero Ropa, Sari
Yrjänäinen & Indra Odina

Nord Universitet, Tammerfors Universitet, Turku Universitet og Latvia Universitet
Hva er lærerstudenters persepsjon av læreryrket og undervisning som karriere i Nor-

ge, Latvia og Finland? På europeisk nivå lider mange land av mangel på kvalifiserte
søkere til lærerutdanningsinstitusjoner. En rapport fra EU-kommisjonen (2013) fastslår
at karriere som lærer «har mistet mye av sin makt for å tiltrekke seg de mest lovende
potensielle lærerne». Samme rapport antar at årsakene er i nedgang i prestisje, forver-
ring av arbeidsforholdene og relativt lave lønninger sammenlignet med andre akademiske
yrker (European Commission (2013).Vi antar at populariteten til lærerutdanning i for-
skjellige land kan være relatert på en kompleks måte til studenters oppfatninger av yrket
og lærerarbeidet.I den pågående forskningen undersøker vi lærerstudentenes oppfatnin-
ger av læreryrket og undervisning som karriere i Norge, Latvia og Finland. Konteksten
lærerutdanningene er del av ser ut til å variere mellom landene.
Med persepsjon som et vitenskapelig konsept mener vi studentens subjektive forstå-

else og tolkning av det undersøkte emnet eller fenomenet. Vi henviser for eksempel til
Biggs (1985) og Entwistle (1991) som hevder at det er elevers oppfatninger av deres
læringsmiljø som påvirker tilnærminger til lærings- og læringsutbytte. Vi antar at opp-
fatninger er basert på både personlig historie og sosiale og kulturelle verdier opplevd
av respondenten. For eksempel kan kontekstuelle faktorer, som tid og sted, følelser og
stemninger påvirke fenomenets oppfatninger. Studentenes habitus(livsbaner)kan bidra
til å forklare rekrutering til lærerutdanningene(Bourdieu 1990, 2007). Vi henviser til en
stor dansk undersøkelse Gytz Olesen,(2012) som viser at rekrutteringen til profesjons-
bachelorutdanningene er studenter som skårer middels på karakterskalaen. Informantene
våre er lærerstudenter fra fire universiteter i Norge, Latvia og Finland. Dataene er samlet
inn med et elektronisk spørreskjema og fokusgruppeintervjuer. Både spørreskjemaet og
intervjuene ble presentert ved bruk av elevens morsmål. Det ble lagt vekt på språkets
ekvivalens i norsk; lettiske og finske versjoner av Likert skala spørreskjema. Vi intervjuet
to fokusgrupper av studenter i hver institusjon.
Innledende analyser av spørreskjemaet indikerer at lærerstudentenes oppfatninger va-

rierer statistisk signifikant i mange aspekter landene.Intervju-resultater vil bli analysert
fenomenografisk. Resultatene så langt viser at det bla er forskjeller i hvordan folk verdset-
ter lærere i sitt eget samfunn. Finske studenter oppfatter verdsettelsen betydelig større
enn norske. Å forstå forskjellene kan bidra til å styre utdannings- og skoleplan, student
og lærer vurdering, og lærerutdanning generelt.
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Rom 703. Lek og Læring

Kl 1300. En evaluering av barns utvikling av geometrisk tankegang i en
norsk og en internasjonal barnehage. Studien refererer til van Hieles og
Piagets teori. Granone, Francesca & Enrico Pollarolo

Universitetet i Stavanger
Kan barns utvikling av geometrisk tenkning, med henvisning til geometriske egenska-

per, være et interessant emne i den nye "Rammeplanen"?
I de senere år har interessen for matematikk i barnehagen økt, og matematikk er an-

erkjent som en grunnleggende ferdighet for barns utvikling. Inntil nå har interessen for
tallforståelse og geometriske begreper ikke vært så balansert, men både "The National
Council of Teachers of mathematics" (2000) og den nye "Rammeplanen" (Kunnskaps-
departementet, 2017) vektlegger interessen for å undersøke og gjenkjenne egenskaper av
geometriske figurer i barnehagen. Dette tilsvarer forskning i barnas geometriske og rom-
lige tenkning, som sier at utviklingen av geometrisk kunnskap bidrar til veksten av den
matematiske kompetansen, og av andre kognitive ferdigheter, inkludert IQ (Clement &
Sarama, 2008).
Formålet med denne evalueringen er å understreke betydningen av denne avgjørelsen,

som viser at barn er interessert i og kan forbedre sin kunnskap i geometri. Spesielt kan de
vise en utvikling fra en "visuell" topologisk forståelse til en mer "analytisk" forståelse.
Studien undersøker barns startnivå ved å bruke van Hieles og Piagets teorier sammen.
"Fem faser av læringsprosessen", presentert av van Hiele, ble brukt med små barn, og et
interessant resultat ble funnet.
Metoden som brukes er en beskrivende undersøkelsesmodell. Tilnærmingen tar sikte

på å beskrive et fenomen som det er. Forskeren prøver å beskrive emnet (et objekt eller en
person) så realistisk som mulig, mens han / hun unngår å endre emnet (Karasar, 2002).
Informantene er 45 barnehagebarn i Norge, 12 fra en norsk barnehage og 33 fra British
International School. Hvert barn mottok et spørreskjema som han / hun svarte på i et
en-til-en arbeid med læreren. Denne ordningen var spesielt lagt opp til å kartlegge på
hvilket av Van Hieles nivået barna var. Etter en læringsprosess, utarbeidet av lærerne,
deltok barna i et spill som var forberedt for å verifisere at barna ble plassert på riktig
nivå.
Resultatene viser at barn kan evalueres mellom Van Hieles nivå 1 og 2. Mesteparten

av barna viste forbedring fra nivå 1 til nivå 2 etter læringsprosessen. I tillegg har studien
bekreftet at topologi er et viktig tema i barnehagen, og bruk av en dialog som engasjerer
barn med fokus på topologiske og euklidske ideer er grunnleggende. Studien viser også
effekten av Van Hieles læringsprosess.
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Kl 1330. En studie som tar for seg utendørs aktivitet knyttet til topologi
og bærekraftig utvikling i barnehagen, basert på Piagets stadier av romlig
representasjon og van Hieles nivåer av geometrisk tenkning. Granone,
Francesca & Enrico Pollarolo

Universitetet i Stavanger
Kan utendørs aktivitet med fokus på topologi øke småbarns holdninger til matema-

tikk og gi en bærekraftig utvikling? Miljøutdanning har en lang tradisjon i Norge, og det
er et viktig tema i den nye kommende norske rammeplanen for barnehagenes innhold
og oppgaver. Raabs peker på behovet for å virkelig øke opplæringen av barn i Norge
i retning av en mer bærekraftig utvikling. En av metodene som brukes for å utvikle
miljøutdanningen, er aktiviteter som utføres "utenfor de fire veggene" (det kalles «Ute-
matematikk»). Disse aktivitetene kan hjelpe barn til en praktisk forståelse av naturen
som også bidrar til forståelse av vitenskap, og dette gir barn en praktisk læringserfaring
i tråd med sosiokulturelle læringsteorier. Formålet med dette prosjektet er å undersøke
hvordan utematematikk kan være en metode for utvikling av barns logiske tenkning,
sosiale ferdigheter og miljøbevissthet. Basert på de beskrivende geometriske sammen-
hengene av Piagets stadier av romlig representasjon og Van Hiele-nivåene av geometrisk
tenkning har aktiviteten for barn (3-4 års gamle) vært relatert til topologi.
Denne aktiviteten ble utviklet på uteområdet i barnehagen for å få positiv innvirk-

ning på elevens interesse og motivasjon, og for å legge til rette for barns utvikling av
gode naturopplevelser som igjen kan støtte deres forståelse mot en bærekraftig utvikling.
Aktiviteten ble organisert for å hjelpe barna til å samarbeide i små grupper om en pro-
blemstilling. Data ble samlet og analysert kvalitativt. Gjennom samtalen og aktiviteten
ble barns forståelsesnivå i deres topologiske representasjon av rommet kartlagt. Viktig-
heten av samarbeid ble belyst. De viktigste dataanalyseteknikkene som ble brukt var
datareduksjon (Miles, M., 1994). Studieobjektene var 45 barnehagebarn i Norge, 12 fra
en norsk barnehage og 33 fra British International School.
Resultatene viser at de multi-sensoriske oppfatningene, de positive følelsene og en

uventet arbeidskontekst for matematikk bidrar til å øke evnen til å huske topologisk
innhold. Artikkelen presenterer også en diskusjon relatert til Piagets "topological primary
thesis". Endelig viser studien at utendørsaktiviteten egentlig er en metode for å øke
følsomheten til barn i forhold til miljøet.

Kl 1400. Hva er lek og hvordan føles det å leke? Holla Sivertsen, Anne

DMMH
Problemstillingen i studien er hvordan det føles og leke, og hvordan lek kan defineres

fra ulike perspektiv; barn, mødre og barnehagelærere. Hensikten er å se om voksne har
en forståelse av hva lek er, og om voksne assosierer de samme følelsene i til lek som det
barn gjør. Fokuset er knyttet til likheter og ulikheter mellom barn og voksne, men også
mellom mødre og barnehagelærere. Formålet med presentasjonen er å presentere funnene,
og skape en diskusjon rundt temaet. I etterkant av presentasjonen, er målet å skrive en
artikkel som blir fagfellevurdert og målet er at den blir publisert.
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Datainnsamlingen ble gjennomført i fem barnehager i Norge, og det ble brukt semi-
strukturert intervju. Totalt ble 20 barn, 19 mødre og fem barnehagelærere intervjuet. I
etterkant ble det gjort kvalitativ analyse av intervjuene, og de mest brukte temaene og
relaterte temaer, er presentert i studien. Følelser ble analysert etter type følelse (artig,
glad, fantastisk), og positive og negative følelser. Definisjon av lek ble analysert ut fra uli-
ke eksempler på lek (materialer, regelleker), hvem som bestemmer, sosial/ikke sosial lek,
lek som en fantasiverden og ulike funksjoner av lek (læring og utvikling). Teorigrunnlaget
i studien er hentet fra: Öhman (2012), Merleau-Ponty, Lillemyr & Øfsti (1990), Glaser,
Størksen, & Drugli (2014), Fromberg & Bergen (2006) Gadamer (2007), Olofsson (1993)
og Csikszentmihalyi (1990).
Funnene i denne studien viser at barn og voksne har både like og ulike oppfatninger

av hvordan det føles og leke, og om hva lek er. Artig er den følelsen som brukes mest.
Mødre assosierer lek med både positive og negative følelser, mens barnehagelærere kun
assosierer positive følelser med lek. For barn er det vanskelig og uttrykke sine følelser for
lek. Barn, mødre og barnehagelærere trekker frem frihet som viktig i leken. I leken er
det barna som bestemmer. Barn definerer lek som et sosial fenomen hvor de kan være
sammen med venner, noe støttes av både mødre og barnehagelærere. Mødre trekker også
frem at barn kan leke på egenhånd. Barnehagelærere og mødre relaterer også lek til læring
og utvikling. For barna oppstår leken naturlig og det bare skjer, mens voksne assosierer
dette med en fantasiverden som barna går inn i. Denne studien bidrar til økt forståelse
av hvordan lek defineres og oppleves ulikt av barn og voksen i en norsk kontekst.

Kl 1430. Fra lek til medier. Fra medier til lek. Meyer, Grete Skjeggestad &
Ingvard Bråten

NLA Høgskolen og HVL
Hvordan kan lek og kroppslig erfaring være grunnlaget for arbeid med medier i barneha-

gen, og hvordan kan medieerfaringene styrke barns lek og kroppslige erfaring i etterkant?
Presentasjonen fokuserer på utvikling og gjennomføring av prosjekt i tre barnehager,
med mål om å utvikle egen og feltets kunnskap om skjæringspunktet mellom lek, histo-
rieskaping, materialitet, kroppslig erfaring og digitale medier. Prosjektet bruker samska-
ping (devising) som inngangsport til filmhistoriene. Vår faglige forankring ligger i fagene
kunst og håndverk og drama. Prosjektet er ledd i et tverrfaglig forskningsprosjekt mellom
barnehagelærerutdanning og journalist-/medieutdanning.
Teoretiske forankring er basert på barns lek og fantasi (Vygotsky), medielek (Thestrup

og Johansen) og utdanningens- og kreativitetens risiko (Biesta og Kupferberg) Forsk-
ningsprosjektets empiri ligger i det praktiske arbeidet utført i prosjektbarnehagene, med
videodokumentasjon, skriftlige logger og egne refleksjonsnotat som dokumentasjonsmå-
ter. Transkribering av videomaterialet er foretatt, og danner grunnlag for praksisfortellin-
ger og analyser. Barna, deres foreldre og barnehagens ledelse har alle gitt informert sam-
tykke til forskningsprosessen og bruk av videodokumentasjon, og prosjektet er godkjent
av Norsk senter for forskningsdata (NSD). Forskning med barn krever ekstra varsomhet
med tanke på personvern. Det at barn og barns lek festes til et digitalt medie som film, er
i seg selv et dilemma og en etisk utfordring som pedagog og forsker må være oppmerksom
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på. Vi har latt deltagende barn se gjennom den redigerte filmen, før de avgjør om andre
barn og foreldre skal få se den.
Vi har sett på hvordan barnehagen kan la leken og kroppslig erfaring være inngangs-

porten til mediekunnskap. Medieerfaringene barna får dreier seg om å være medskapere
og aktører i en film. Videre får de medieerfaringer gjennom å se sine egne historier og
lek redigert til en sammenhengende film. Enkle virkemidler som fortellerstemme, lyd-
effekter, sakte og rask film, sort-hvitt sekvenser og ulike fargefilter gir nye perspektiv.
Barna kommenterte når «virkeligheten» var endret med filmtekniske virkemidler. Po-
tensielt kan dette gi barna utvidet innsikt i hvordan film ofte er redigert og endret. I
transformasjonen fra lek til film og tilbake til lek ser vi at medieerfaringen stimulerer
barna til videre medielek. Det er likevel vanskelig å spesifikt peke på hvordan dette er
for hvert enkelt barn. Prosjektet kan bidra og inspirere til at barnehagen selv kan ut-
vikle enkle metoder for arbeid med film og medier. Forskning på egen praksis kan gi ny,
kvalifisert kunnskap på barns lek og medieforståelse, og gi kunnskap til undervisning i
barnehagelærerutdanningen.

Rom 1109. Mangfold

Kl 1300. Fra minoritet til autoritet - minoritetsspråklige studenter i
barnehagelærerutdanning. Kalkman, Kris

DMMH
Problemstillingen er på hvilke måter erfarer minoritetsspråklige studenter sin utdan-

ning til å bli barnehagelærer? Fokus er på den ene siden studentenes erfaringer med
institusjonens læringskultur,vurderingsformer og de ulike støttetiltakene og tilpasninge-
ne de får brukt for å utvikle seg faglig. På den andre siden blir fokus rettet på hvordan
studentene opplever det psykososiale miljø, dvs. det å være en del av det klassemiljøet
og deres kontakt og samspill med ansatte ved institusjonene.
Prosjektet går over tre år der en gruppe minoritetsspråklige studenter ved ulike høg-

skolen og universiteter blir følget fra første året til siste året i utdanningen. Metode er
kvalitative intervju. Teoretisk rammeverk er inspirert av Paulo Freire (2013).
Prosjektet er forventet å bidra til diskusjon angående minoritetsspråklige studenter

i barnehagelærerutdanning. Studentgruppen er sammensatt der de representerer ulike
nasjonaliteter og kulturer. Et kulturelt mangfold og ulike verdisyn er generelt omskrevet
som en berikelse for studiemiljøene. Selv om forskning viser at de minoritetsspråklige
studentene anses som en hardt arbeidende gruppe, som oftest mestrer studier og praksis,
er det ikke uvanlig at de sliter med faguttrykk og akademisk skrivingen på norsk. Samtidig
opplever også en del sosial ekskludering innafor klassemiljøet. Bidrag til feltet er et mer
kompleks og dynamisk bilde av hvordan en liten gruppe av studenter opplever hver sin
egen reise fra å være minoritet til forhåpentligvis å bli en autoritet.
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Kl 1330. Migrasjon og mangfold: Barn på flukt- et historisk perspektiv.
Korsvold, Tora

Presentasjonen inngår som en del av det nordiske NOS-HS-prosjektet Nordic Experiences
of Child Migration in a Comparative Perspectiv. Fokuset er på migrasjon, og hvordan
barns migrasjon har kommet til uttrykk i ulike sammenhenger, og i ulike historiske peri-
oder. Presentasjonen utforsker barn som har søkt tilflukt her landet i tidligere tider.
Hvordan har barn blitt tatt i mot, og hva har motivene vært? Den konkrete undersøkel-
sen problematiserer forholdene til de ungarske flytningene som kom til Norge i 1956-1957.
Både gutter og jenter ble brukt som arbeidskraft, i de familiene de kom til. Arbeidsinn-
vandring har hittil handlet mest om de voksnes innvandring, mens søkelyset her er på
barn og unge som arbeidsinnvandrere. Presentasjonen handler derfor om barn som ar-
beidsmigranter, og betydningen for den norske velferdsstaten.
Undersøkelsen bygger på analyser av offentlige dokumenter fra 1956 og 1957, samt

litteratur. I analysen av motiver for mottagelsen av de ungarske flyktningene brukes
tekstanalyser anvendt på et historisk materiale. Innen hvilke historiske fortellinger inngår
flyktningenes ankomst til Norge? Til motivanalysen blir det anvendt de tre faktorene som
den svenske historikeren Kom Salomon hevder å ha innflytelse når en analyserer et lands
flyktningpolitikk: politiske, økonomiske og humanitære faktorer, ikke minst den tette
sammenvevingen mellom disse faktorene. I sentrum for diskusjonen ligger dessuten en
undersøkelse av hvordan de ungarske flyktningene framstilles: Ses de til eksempel som
lik norske jevnaldrende, eller som forskjellige? For de ungarske flyktningene som kom til
Norge, og hvor flertallet var skoleelever eller alt i arbeid i landet de kom fra, er likhet
det mest øyenfallende innen de analyserte narrativene. De omtales som «en av oss», eller
som «en av våre brødre».
Det fantes en rekke motiver for å hjelpe ungarske flytninger under den kalde krigen.

Politiske, sosiale og humanitære motiver er tett sammenvevd, og kan derfor ikke skilles
fra hverandre. Av norske myndigheter ble de sett på som nyttige borgere av framtidssam-
funnet. Denne undersøkelsen argumenterer for at hovedmotivet var, gjennom skolegang
og arbeid, å forme de ungarske flyktningene, og hvor flertallet var gutter, til å bli nyttige
borgere av den sterkt voksende norske velferdsstaten. Av slike grunner var også en rask
assimileringsprosess ønskelig. Landets behov for arbeidskraft var økende, og norske inter-
esser var i mindre grad opptatt av humanitære faktorer, som bakgrunn for guttenes flukt
og dens omstendigheter. Ut fra disse funnene kan denne undersøkelsen være et bidrag
til feltet forskning på migrasjon og inkludering i utdanning og sosialt arbeid i dag, i be-
tydning at funnene kan gi refleksjoner rundt dagens utfordringer og muligheter, knyttet
utdanning og mangfold.

Kl 1400. SKAM - en tverrmedial, transspråklig og inkluderende
mediebegivenhet. Grüters, Ruth

NTNU
SKAM var en uvanlig suksess. Det fremgår klart av TV-episodenes seertall, men enda

mer av kommentarenes omfang og antall og av ulike remake-utgaver i andre land, som
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SKAM AUSTIN i USA. Presentasjonen setter sitt søkelys på hvordan SKAM har klart å
engasjere ungdommer på tvers av landegrenser. Danske Politiken publiserte en SKAM-
liste over «25 norske ord du ikke fatter», finner laget parodier på YouTube, og svensker
postet klipp i «kosegruppa» på facebook:«Sverige just nu! Tagga nån som inte kan sluta
snacka norska.» Fansen diskuterer og tolker klippene for i felleskap å hjelpe hverandre
med å forstå hva som skjer, språkbarrieren oppleves lavere fordi fansen er opptatt av
begivenhetene. Bloggkommentarene vitner om høy innlevelse, men handler også om vel-
utviklet bevissthet om meta- og tverrspråklige fenomen.Problemstillingen som diskuteres,
er hvordan SKAMs suksess kan forklares ved hjelp av en medieøkologisk og transspråklig
tilnærming.
Prosjektets teoretiske fundament utgjør to ulike tilnærminger: en medieøkologisk og en

transspråklig tilnærming. I den medieøkologiske delen analyseres SKAM som medieplatt-
form. De såkalte sosiale mediene utmerker seg i et historisk perspektiv ved at datamaski-
nen har visket ut grensesnittene mellom dem. Det nye er deres umiddelbarhet, hastighet
og at de straks involverer større grupper. Fra denne nye medieøkologien henter SKAM
sine mimetiske ressurser. Det transspråklige perspektivet henter impulser fra translingual
literacy practice og translanguaging. Transspråklig praksis beskriver ulike måter å kom-
munisere på som ikke begrenser seg til ett språks meningsdannelser, men som fremmer og
konstituerer nye betydninger gjennom språkforhandlinger i en situert kontekst. Metoden
er verken rent deduktiv eller induktiv - gjennom abduksjon og rekonstruksjon prøver jeg
å utvendiggjøre kulturelle mønstre. Prosjektet er i videste forstand tekstbasert der em-
pirien består av SKAM-bloggens kommentarer og de ekstensjoner bloggen har inspirert
til: fangrupper, parodier på youtube og den amerikanske remake SKAM AUSTIN.
Materialet analyseres og diskuteres i lys av et medieøkologisk og transspråklig per-

spektiv. Som medieplattform tilbyr SKAM-bloggen en unik deltakerkultur som nærmest
visker grensen mellom de dramatiske personene og skuespillerne ut. Publikummet kan
leve seg helt og holdent inn i serien og deler den samme medierealiteten som protagonis-
tene. Gjennom de nye mediepraksiser viser SKAM hvordan kjente strukturer på form-,
innholds- og praksissiden reforhandles i og med nye medieøkologier. Ungdommene viser
ofte et bevisst forhold til sitt morsmål i materialets eksempler. I en transspråklig sam-
menheng er det imidlertid avgjørende å se utover adskilte, historisk definerte språk for
blant annet å avdekke språkideologiske forhold og holdninger til språkbruken; f.eks. når
noen fremstår som selverklært språkekspert i kommentarene, mens andre viser en genuin
interesse og nysgjerrighet for det norske språket. SKAM-bloggen, dens kommentarer og
de ekstensjoner bloggen har inspirert til, er slik også et uttrykk for en inkluderende og
overskridende språk- og kulturforståelse.

Kl 1430. Internasjonalt semester og interkulturell læring i
barnehagelærerutdanningen Stordal, Gjertrud & Marianne Schram

DMMH
Denne presentasjonen fokuserer på barnehagelærerstudenters opplevelse av egen læ-

ring knyttet til interkulturell kompetanse gjennom erfaring med utveksling og praksis i
utlandet. Med stadig økende mangfold og større bevissthet om menneskers like og uli-
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ke kulturelle og individuelle forutsetninger i samfunnet og i barnehagene, øker behovet
for barnehagelærere med kompetanse innen mangfold og flerkulturalitet. Å inneha in-
terkulturell kompetanse innebærer å kunne arbeide med barn, foreldre og kollegaer med
ulike kulturelle bakgrunner, men også evne til å kunne reflektere kritisk over egen og
barnehagens praksiser, rådende verdier og maktforhold. Et utenlandsopphold i løpet av
studiet bygger ofte på en antagelse om at slik kompetanse tilegnes gjennom selv å erfare
en ny og annerledes (barnehage)kultur. I denne presentasjonen undersøker vi denne an-
tagelsen nærmere og spør: På hvilke måter bidrar erfaringene fra utenlandsoppholdet til
studentenes tilegnelse av interkulturell kompetanse, og hvilken betydning har disse læ-
ringsprosessene for studentenes utvikling av profesjonell identitet som barnehagelærer?
Studien bygger på fokusgruppeintervjuer av barnehagelærerstudenter med utenlands-

erfaring som del av sitt bachelorløp, og en spørreskjemaundersøkelse med ca 50 studenter
gjennomført før og i etterkant av slik utveksling. Studentene har erfaring fra en rekke uli-
ke land og kontinenter, som omfatter både Mellom-Amerika, Australia, Afrika og Europa.
Gjennom en narrativ tilnærming analyserer vi studentenes læringshistorier, med fokus
på beskrivelser og framstillinger av hendelser, aktiviteter og erfaringer som bidrar til stu-
dentenes læring, for derigjennom å kunne løfte fram relevante og viktige elementer som
er kritiske for læring av interkulturell kompetanse.
Formålet med studien er å bidra til kunnskap om hvordan internasjonalt semester og

erfaring fra utlandet bidrar til læring med relevans for barnehagelærerens kompetanse og
yrkesidentitet her hjemme, med særlig vekt studentenes evne til å kunne samhandle og
kommunisere på tvers av kulturer. Studien tar utgangspunkt i at slik læring ikke kommer
av seg selv, men i et læringsfelleskap og med god tilrettelegging der studentene bl.a. gis
anledning til å reflektere over egne prosesser og erfaringer. Med økt innsikt og forståelse
for studentenes tilegnelse av kompetanse og læringsprosesser gjennom utenlandsopphol-
det, vil utdanningen bedre kunne støtte opp om og bidra til relevant tilrettelegging og
integrering av et internasjonalt semester i prosessen fram mot barnehagelæreryrket. Med
dagens globale migrasjons- og bosettingsmønster er interkulturell læring og kompetanse-
utvikling en vesentlig del av barnehagelærernes arbeid for å sikre kvalitet i barnehagen
og et tilpasset barnehagetilbud for alle, ikke minst i Norge.

Rom 1425. Fagdidaktikk

Kl 1300. Religionsfaglig dybde//læring i prosjektet 200 mia og 1.
Petersen, Jesper Aagaard

ILU, NTNU
Denne presentasjonen tar for seg hva religionsfaget bidro med på tvers av de ulike de-

lene av det flerfaglige FoU-prosjektet 200 milliarder og 1. Flerfaglig tema for prosjektet
var den biologiske kroppen, død, forråtnelse og nytt biologisk liv. Temaet ble undersøkt
gjennom variert og praktisk undervisning med elever på 8.og 9. trinn fra naturfaglig, reli-
gionsfaglig og kunstfaglig perspektiv. Kontaktflatene var både mellom fag og fagligheter i
hele prosjektfasen og gjennom de spesifikt religionsfaglige bidrag: En samtaleworkshopen
og 47 refleksjonstekster. Basert på det vil jeg diskutere hva religionsfaglig dybde//læring
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kan være, samt didaktiske tilnærminger som åpner for slik læring i en flerfaglig praksis.
I presentasjonen retter jeg blikket mot den religionsfaglige samtaleworkshop «Krop-

pen og døden», de elevproduserte filosofiske tekster, «Jeg, min kropp og døden», og den
spontane etiske utfordring vi som lærerutdannere fikk gjennom reaksjonen på rotteeks-
perimentet fra en foresatt. Inspireret av Karen Barad danner dette grunnlaget for det
religionsfaglige diffraktive snitt i prosjektet 200 milliarder og 1. Jeg lager snitt i mate-
rialet der jeg særlig ser etter hvordan religionsfag med et performativt læringssyn og
gjennom at jeg jobbet didaktisk med ressurser fra sanselig didaktisk design bidro til ska-
ping: hvordan religionsfag fikk i stand handling, opplevelse, meningsskaping, læring og
utvikling.
Betegnelsen dybde//læring viser at dybdelæring kan utvides i forhold til hva Lud-

vigsenutvalget og skolens nåværende styringsdokumenter legger opp til. Dybdelærings-
begrepet slik det er forstått og begrepsliggjort i styringsdokumenter er basert på en
kognitivistisk orientert læringsteori. I prosjektet 200 milliarder og 1 har deltakene for-
søkt å ekspandere denne forståelsen gjennom å utvikle læringsteori som vektlegger det
flerfaglige, relasjonelle og det skapende det relasjonelle både i forhold til andre mennesker,
materialer og ulike rom for læring. Slik læringsteori har vi utformet gjennom prosjektet
og gjennom intra-aksjon med de involverte i prosjektet.Nettopp fordi religionsfaget i sig
selv rommer antropologiske, filosofiske/etiske og historiske perspektiv, kan faget være en
nøkkel til å maksimere diffraktive koblingspunkter til tema som selvbilde, refleksjon og
temporalitet i andre fag. Religionsfaglighet kan (på linje med naturfaglighet, kunstfag-
lighet og så videre) gjenfinnes i alle fag, og flerfaglighet blir således fagenes indre flerhet,
ikke bare flere fag. Fagene intra-agerer på kryss og tvers og gjennom tid og (didaktiske)
rom.

Kl 1330. Hva kan vi lære av prøver i samfunnsfag? Grut, Gunnar

NTNU ILU
I en tid hvor demokrati som styringsform utfordres både utenfra og innenfra, øker

relevansen av samfunnsfaget som danningsfag. I senere år er fagets læreplan revidert for
å styrke ferdighetene i faget gjennom hovedområdet Utforskaren. Som ledd i fagfornyelsen
er også kjerneelementer blitt definert. Tre tverrfaglige tema "tar utgangspunkt i aktuelle
samfunnsutfordringer", og setter dagsorden for arbeidet i flere fag. Samfunnsfag er et
felt hvor elever i Norge har gjort det relativt sterkt i internasjonale sammenlignende
undersøkelser. Det er vanskelig å svare entydig på om dette skyldes forhold ved samfunn
eller skole. Med data fra pilotering av en utvalgsprøve i samfunnsfag for tiende trinn vil
vi søke å svare på om grep ved undervisningen kan styrke elevers læring i samfunnsfag.
Langt fra alle samfunnsfaglærere har sterk faglig fordyping, og læreboka står sentralt i
mye av samfunnsfagundervisningen i norsk skole. Hvilke metoder nyttes i undervisningen,
og hvordan påvirker dette elevers læring i samfunnsfag?
Gjennom følgeforskning av utvalgsprøven i samfunnsfag for tiende trinn har vi spurt

elever og lærere om deres syn på undervisningen, og ser dette i sammenheng med elevenes
faglige resultater. Ikke uventet har variasjon i undervisningsformer en positiv effekt på
elevenes læring i samfunnsfag. Lærerforedrag og lærebokstøtte rapporteres likevel hyp-
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pigst brukt av både elever og lærere.Det er vel kjent at innføring av skolefaglige prøver
kan bidra til å dreie undervisning og faglig fokus hos lærere og elever i retning av å svare
på spørsmål som reises av prøvene (Haertel & Herman, 2005). Publisering av resultater
og rangering av ulike læresteder har åpenbare konsekvenser i feltet. Faglige utvalgsprøver
kan grunnleggende sett bidra til et annet fokus, fordi de er frivillige å gjennomføre og
resultater ikke publiseres. Dermed kan lærere og elever nytte innsikten fra prøvene til å
styrke sin forståelse av egen framgang til å justere sitt faglig arbeid. Etablering av lokale
vurderings- og tolkningsfellesskap kan være en nøkkel til faglig utvikling.
En hovedutfordring for mange lærere framover vil være å utvikle aktive læringsfor-

mer i samfunnsfag. I så måte åpner de tre tverrfaglige tema som introduseres i nye
læreplaner for et vell av muligheter for samfunnsfaglærere som går i bresjen for faglige
samarbeidsprosjekter - i skole og sivilsamfunn. Samfunnsfagprøvene i Utdanningsdirek-
toratets prøvebank kan bidra med nyttig innsikt i elevenes læring - og diskusjon om faglig
innhold.

Kl 1400. Den vanskelige troen - et demokratisk anliggende for
lærerutdanningen. Myhr, Rannveig Oliv

ILU, NTNU
I boken Rethinking Secularism hevder redaktørene av boken at det er et demokratisk

anliggende at de religiøses stemme skal delta i en demokratisk offentlig samtale i en se-
kulær verden (Calhoun, Juergensmeyer, Van Antwerpen 2011). Dette mener de ikke bare
er et spørsmål om integrering men også et spørsmål som handler om at den offentlige
samtalen ved å holde religiøse stemmer utenfor kan tape kreative ressurser, innsikter og
etiske orienteringer som har røtter i det religiøse. I dette prosjektet deler jeg den samme
demokratiske interesse for hva mennesker med religiøs tro kan bidra med inn i offentli-
ge samtaler. Dette er et bidrag som ikke kun handler om å bli inkludert i et felleskap
men også om å ha mulighet til å kunne uttrykke en religiøs tro som ikke nødvendigvis
lar seg uttrykke innenfor felleskapets eksisterende forståelser. I prosjektet vil jeg derfor
konsentrer meg om en demokratisk interesse retter mot hvordan ungdom med en religiøs
tro tar vare på og forsøker skape uttrykk for troen i situasjoner der de står i et spen-
ningsforhold mellom egen tro og andre trostradisjoner. Jeg vil kontekstualiser tematikken
innenfor norsk skole og utdanning slik jeg bl.a. mener Helje Kringlebotn Sødals forsk-
ning om barn med ulik tro kan bidra til (Sødal 2015). Sammenfattet vil det overordnete
spørsmålet bli hvordan det kan utvikles en forståelse av noen av de komplekse prosessene
som kan inngå i unges danning når de står i et spenningsforhold mellom egen religiøs tro
og andre trostradisjoner?
Sosiologen Hans Joas (2012) hevder at religiøse tro må forstås i sammenheng med

religiøse menneskers erfaringer i konkrete situasjoner. Jeg benytter i prosjektet skriftlige
kilder hentet fra skjønnlitteratur og i noen tilfeller sakprosa for å få tilgang til erfaringer
med religiøs tro som er av relevans for problemstillingen. Valget av skjønnlitteratur som
materiale er gjort fordi det kan kreve tid og fordypning å gi et språk til den typen
danningsprosessene som problemstillingen dreier seg om. Tekstanalyse av skjønnlitterære
tekster er derfor valgt som metode framfor kvalitative intervju. Jeg vil der det er relevant
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også benytte utsagn hentet fra en norsk empirisk undersøkelse om ungdom og livskvalitet.
De skjønnlitterære fortellingene gir tilgang til flere diskurser og flere mulige innganger

til forståelser av problemstillingen. Jeg vil tolke og drøfte danningsprosesser knyttet til
bevaring av tro innenfor tre diskurser som jeg har valgt å betegne som å skjule tro, oppo-
nere mot tro og å formulere tvil om tro. Sammenfattet vil det sentrale spørsmålet være:
Hvordan kan diskurser i skjønnlitteraturen bidra til forståelse av ungdoms danningspro-
sesser når de står i et spenningsforhold mellom egen religiøs tro og andre trostradisjoner?

Kl 1430. Kildevurdering og kildebruk i historiefaget. Skjæveland, Yngve &
Linn Maria Magerøy-Grande, Birger Andreas Marthinsen

NTNU, Charlottenlund videregående skole
Denne studien inngår i Universitetsskolesamarbeidet i Trondheim, et samarbeid mel-

lom NTNU, Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune. Her knyttes lærere og
forskere sammen med mål om faglig utvikling i skolene og i lærerutdanningen. Studien
undersøker hvordan kildevurdering i historiefaget kan skape dybdelæring der elevene ut-
vikler forståelse for sentrale elementer og sammenhenger i faget, samtidig som det gir
dem relevant tekstkompetanse ofte omtalt som literacy. Målet er at elevene skal få økt
leseforståelse i historiefaget, bli bevisste på kildevurdering når de leser historiske tekster,
lære å anvende kilder selvstendig i egne tekster, og dermed også bidra til å gjøre elevene
studieforberedt. Det er videre en målsetning at lærerne skal utvikle metoder for undervis-
ning i kildebruk og kildevurdering. Prosjektet vil dermed utvikle både læreres og elevers
kompetanse. Presentasjonen vil ta utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvordan kan
opplæring i kildebruk og kildevurdering utvikle elevenes kompetanse i å utføre historiske
undersøkelser?
Dette er et aksjonsforskningsprosjekt, der lærere på en videregående skole har forsket

på egen praksis i samarbeid med en forsker fra Institutt for lærerutdanning, NTNU. I ni
klasser ble det gjennomført to fordypningsemner i løpet av skoleåret. Elevene fikk i opp-
gave å skrive en fagtekst med utgangspunkt i en avgrensa problemstilling, basert på noen
utvalgte kilder. Elevene fikk instruksjoner i lesestrategier, og det var også noe felleslesing
av kilder for å modellere hvordan elevene burde lese. De fikk også skrivestøtte i form av
modelltekster og skriverammer. Elevene ble bedt om å diskutere kildene, vurdere innhold
og troverdighet og å sammenligne innhold i multiple tekster. Prosjektet ble gjennomført
i ni Vg2-klasser med til sammen 234 elever og ni historielærere. Datamaterialet består
av spørreundersøkelser og intervju med både elever og lærere, innleverte elevtekster og
observasjoner i klasserommet. Problemstillingen bli drøfta i lys av teori om fagspesifikk
literacy, kildekritisk lesing og funksjonell kildekritikk.
Både lærere og elever mener de har hatt stort læringsutbytte av prosjektet. For elevene

har det både gitt faglig læring og det har gitt erfaringer som de opplever har overførings-
verdi til andre fag. Likevel sier halvparten av elevene at de synes det er vanskelig å lese
fagtekster i historiefaget. Studien viser at kildebruk og kildevurdering kan ha flere po-
sitive effekter. Men det er også flere utfordringer knyttet til dette, og det er nødvendig
å arbeide systematisk med fagskriving og kildevurdering. Det er nødvendig å legge til
rette for bruk av multiple tekster, elevene må lære å bruke lesestrategier i møte med
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krevende fagtekster. Fagfornyelsen i skolen legger stor vekt på dybdelæring, forståelse på
tvers av kunnskapsområder og aktive læringsprosesser med refleksjon over egen læring. I
presentasjonen vil vi diskutere i hvilken grad prosjekter og arbeidsmåter av denne typen
kan være et middel til å oppnå disse målsettingene.

Rom 1426. Danning

Kl 1300. Om eksistensielle læringsrom i profesjonsutdanning. Fossland,
Barbro

Nord universitet
I bidraget vil jeg fokusere på hvordan man som pedagog i lærerutdanning kan legge

til rette for danningsprosesser som strekker seg forbi prestasjon og selvperfeksjon og mot
eksistensielle sider ved personlig utvikling hos studenter. I ei tid med fokus på målstyring
og effektivitet, er det fare for at vi i pedagogisk arbeid vier de dypere utviklingsdimensjo-
nene for liten oppmerksomhet. Hvordan kan vi skape større muligheter for at studenter
får bevisstgjøre og utvikle sitt forhold til det å være menneske og medmenneske? Hva
kjennetegner læringsrom som fremmer slik eksistensiell - ikke minst etisk - danning?
Jeg bruker begrepet læringsrom i abstrakt betydning, og læring betraktes i denne sam-
menhengen som en overordnet betegnelse for prosesser knyttet til læring, utvikling og
danning. Spørsmålene belyses gjennom erfaringer fra et eget, pågående forskningsprosjekt
(Fossland, 2015, 2017). Målet med konferansebidraget er å rette deltakernes oppmerk-
somhet mot de eksistensielle dimensjonene ved studenters utvikling og hvordan vi kan
arbeide med disse. Ved hjelp av forskningseksempelet og teoretiske danningsperspekti-
ver, ønsker jeg å vise hvordan bestemte pedagogiske tilnærminger kan åpne eksistensielle
læringsrom dvs fremme studenters danningsprosesser på det eksistensielle området.
I det aktuelle forskningsprosjektet gjennomførte jeg praktiske forsøk med eksistensielle

utviklingsdialoger som pedagogisk arbeidsform i lærerutdanning. Dialogene ble organisert
i flerstegs fokusgruppesamtaler, hvor jeg la vekt på en undrende og varsom tilnærming. De
fleste samtalene foregikk digitalt. (Dette siste vil være et moment som jeg kommenterer,
men ikke går i dybden på.) I dialogene tok vi utgangspunkt i personlige opplevelser
hver enkelt student i gruppa fortalte om. Disse var opplevelser i studieprosessen som
hadde berørt den enkelte på en spesiell måte eller fått en spesiell personlig betydning for
vedkommende.
Jeg vil legge vekt på å vise hvordan den dialogiske undringen og det at vi arbeidet ut fra

berørthet, bidro til at studentene satte ord på erfaringer av eksistensiell karakter. Sammen
kunne vi deretter utforske erfaringene innenfor ei trygg ramme og på en meningsfull måte.
Tilnærmingen så ut til å skape et eksistensielt læringsrom eller åpne tilgangen til et slikt
rom. Jeg vil argumentere for at en arbeidsform som denne foruten å fremme fellesskap
og selvforståelse - gir den enkelte student mulighet til å utforske hvordan han/hun kan
utvikle seg som menneske i profesjonsrollen og få mulighet til å oppøve sin lydhørhet
overfor andre. I tillegg ønsker jeg, gjennom dette forskningseksempelet, å gi et tilskudd
til deltakernes forståelse av forholdet mellom danningsteori og praktisk pedagogisk arbeid
med studenter.
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Kl 1330. Utdanningens norm og undervisningens refleksivitet. Hoveid,
Halvor

NTNU
Hvordan kan vi legitimere undervisningen overfor den neste generasjon som tar over

en koloniserende kunnskap? En drøfting av skolens normative funksjon overfor barn og
ungdom. Fratar vi barn og ungdom muligheten for selvstendig tenkning og selvstendig
handling knyttet til deres muligheter for egne livsutkast? I så fall hvordan skjer det-
te? En gjennomgang av noen ideologiske funksjoner knyttet til fagenes epistemologiske
konstruksjon og undervisningshandlingenes normativitet i norsk grunnskole.
Innlegget er en konstruksjon av et teoretisk argument for å reise spørsmål rundt det

epistemologiske grunnlaget for norsk grunnskole. Historisk har utdanning blitt knyttet
til opplysningen og filosofisk har vestlig kulturtradisjon bygget på Kants filosofi for å
legitimere utdanning som en demokratisk funksjon bygd på ideen om å spre kunnskap til
alle i den kommende generasjon. Det har, utfra dette ideelle formål, vært lite rom for å
drøfte innholdet i utdanning, både slik det formuleres som faginnholdets læringsutbytte
og slik det må legitimeres i forhold til undervisningshandlingenes normative karakter. To
konkrete eksempler vil bli tatt opp. Faget matematikk som en referanse for epistemolo-
gi i grunnutdanningen og nasjonale prøver i lesing som referanse for skolens normative
handlinger overfor den neste generasjon. Disse to eksemplene vil bli bruk som eksemp-
ler på hvordan skolen bygger opp en epistemologi og hvordan den uttrykkes gjennom
konkrete normative handlinger. Teoretisk bygger teksten på Paul Ricoeur’s kritikk av
Kants teori. Det konstrueres på dette grunnlag en kritikk av kantiansk epistemologi som
kan aktualiseres i Norge idag. Jeg har valgt å bruke to eksempler som er knyttet til de
grunnleggende ferdighetene for å eksemplifisere hvordan det legges føringer på barn og
ungdoms opplevelser av kunnskap.
I lærerutdanningen er det sjelden at det epistemologiske grunnlaget for grunnutdan-

ningen blir drøftet. Etter at det ble innført vitenskapelig konstruerte undersøkelser av
hva utdanninger i ulike land presterer, ved å gjennomføre spesielle tester (PISA, TIM-
MS), har det i den politiske debatt blitt vanlig og se på resultatene fra disse testene som
et utrykk for utdanningskvalitet. Denne formen for å måle kvaliteten på prosesser og
handlinger, inngir at det eksisterer et epistemologisk grunnlag for praksis i undervisning.
Dette fører til at drøftinger av det konkrete innholdet i utdanning som epistemologien
ved fagene og normativiteten i utdanningshandlingene ikke når fram til den offentlige
debatten om utdanning. Delvis tror jeg dette skyldes at testene blir ansett for å være
en legitimering av at vitenskaplighet knyttet til utdanningens praksis som politisk også
er uttrykt gjennom at lærerutdanningen skal være forskningsbasert. Jeg ønsker å reise
en debatt om sentrale ideologiske funksjoner i norsk grunnutdanning og i norsk lærer-
utdanning for å få vitalisert en debatt i lærerutdanningen om ideologiske funksjoner i
epistemologi.

Kl 1400. Frihet til å forme faget. Singh, Oksana

Høgskulen på Vestlandet
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I dette prosjektet tar jeg utgangspunkt i ph.d-arbeidet Mekanismenes formende kraft.
En studie av mekanismer som former lærerutdannere i faget matematikk 5-10 og un-
dersøker lærerutdanneres diskurser om sin egen praksis med fokus på mekanismer som
regulerer deres frihet til å forme undervisning og innhold i faget matematikk i GLU
5-10. Prosjektet kobler makro- (politiske føringer) og mikro-nivåene (utdanneres formid-
lede praksis) og viser hvordan matematikkunnskapene formes og reguleres mellom disse
nivåene (praksisene). Med bakgrunn i statusen matematikkfaget har fått i norsk læ-
rerutdanning (karakterkrav, nasjonal deleksamen, masterfag) er det vesentlig å få mer
innsikt i hva som regulerer matematikkfagets innhold og de kunnskapene som blir gjort
tilgjengelig for lærerstudenter.
Undersøkelsen tar utgangspunkt i Foucaults arbeid Diskursens orden, forelesninger

om makt og frihet og om subjektivering. Disse tekstene vil danne utgangspunkt for
analysen av intervjutekster gjennomført med to lærerutdannere fra ulike institusjoner
som underviser i matematikk GLU 5-10. Disse lærerutdannerne inngår i utvalget på 10
informanter som deltar i det ovennevnte ph.d-prosjektet. Det er gjennomført to runder
med kvalitative intervjuer, første høsten 2017 og andre vår 2018. Intervjuenes varighet
var en time per intervju. De to informantene som er valgt er valgt strategisk fordi de
er opptatt av sin frihet i arbeidet de gjør som lærerutdannere og trekker fram begrepet
frihet ved flere anledninger. Noe som ikke er så framtredende hos andre informanter. I
tillegg har disse to lærerutdannerne ulik bakgrunn og ulike erfaringer og de jobber på
institusjoner med ulik kultur. Dette gir mulighet til å få innsikt i de mekanismene som
regulerer deres frihet.
Ifølge Foucault reguleres vår frihet av maktrelasjoner som konstituerer bestemte måter

å handle på. Med dette menes det at i alle settinger møter individer et felt med ulike
valgmuligheter som er akseptert og normalisert i en bestemt kultur og samfunn. Mine
informanter sier i intervjuene at de har stor frihet til å forme de fagene de underviser i.
Samtidig kommer det fram at de må forholde seg til politiske føringer. Likevel er deres
frihet reell fordi de kan velge blant mange metoder, forklaringer, eksempler, oppgavetyper,
bøker og liknende. Men denne friheten avgrenses blant annet med disiplinære mekanismer
som skapes gjennom lærerutdanneres erfaringer, praksiser og institusjonelle kultur. Det
at disse elementene er ulike fra lærerutdanner til lærerutdanner fører til at også feltet
med valgmuligheter blir ulikt og derfor formes faget ulikt. Informantene formidler likevel
at deres utforming av faget skjer innfor de politisk fastsatte rammene.

Kl 1430. Forsker i barnehagen: metoder og etiske friksjoner. Waterhouse,
Ann-Hege Lorvik

Universitetet i Sørøst-Norge
Hvilke metoder velges i barnehageforskninga og hvilke etiske friksjoner opplever jeg i

eget feltarbeid som forsker blant de yngste barna i barnehagen? I denne presentasjonen
ønsker jeg å fokusere på valg av metoder i barnehageforskninga generelt og på hva slags
kunnskaper ulike metoder produserer. Valg av forskningsmetoder berører også forsker-
subjektet etisk i ulike undersøkelseskontekster.
En kartlegging av artikler publisert i Tidsskrift for Nordisk Barnehageforskning de 5
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siste årene (2014-2018) danner grunnlag for en oversikt over hvilke metoder forskere bru-
ker i sine undersøkelser i barnehagen. Hva forteller en slik kartlegging om feltet? Finnes
det en rådende metode eller er det et metodemangfold i forskningsfeltet? Min kartlegging
viser at observasjon og intervju er de metodene som er mest brukt i barnhageforskninga.
Hvorfor er det slik? Valg av metode er avgjørende for hva slags type kunnskap forskning
produserer. Videre i presentasjonen diskuteres valg av metoder i egen forskning. Med
eksempler fra eget feltarbeid reflekterer jeg over etiske friksjoner jeg som forsker opple-
ver i barnehagen. Hva gjør metoden med forskerollen, og hvordan påvirker metoden min
tenkning om forskningsetikk som forsker blant de yngste barna i barnehagen?
Kartlegging av metodevalg presentert i artikler i (NBF) viser at ulike metodiske inn-

ganger velges i barnehageforskninga, men at kvalitative metoder som observasjon med
og uten video, og intervju er de mest anvendte metodene og gjerne i kombinasjon med
hverandre. Noe overraskende er at det er relativt få forskere som velger metoder og un-
dersøkelser der de er i direkte samhandling/samtale med barn som informanter i sine
undersøkelser. Hvorfor er det slik? I mitt doktorgradsarbeid har jeg valgt metoder som
A/r/tography og deltagende observa(k)sjon som involverer barn i handling gjennom un-
dersøkende aksjoner med ulike materialer på en småbarnsavdeling. Gjennom mine under-
søkelser søker jeg å videreutvikle forskningsmetoder som gjør at jeg som forsker kommer
tett på barns undersøkende handlinger. Diskusjoner om metodevalg i barnehageforsk-
ninga er viktig fordi metoder er med på å definere hva slags type kunnskap forskning
produserer. Ulike metoder produserer også ulike etiske friksjoner for forskeren i møter
med barn når barnehagen blir forskningsarena.
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Rom 231. Lærerutdanningsforskning

Kl 1530. «Det står i læringsplakaten». Et kritisk diskursanalytisk blikk på
hvordan lærere forklarer sin bruk av lokale læringsressurser i skolen.
Mediå, Morten

Nord universitetet, Nesna
Problemstillingen er: Hvilke nye innsikter om læreres begrunnelser for bruk av lokale

læringsressurser kan vi få gjennom en kritisk diskursanalyse med fokus på makt og kunn-
skap?Fokus og formål med presentasjonen er å: Gi et innblikk i hvordan lærere begrunner
sin bruk av lokale læringsressurser ut fra nasjonale og lokale diskurser. Hvordan lærere
bevisst bruker sin kunnskap om diskurser i skolen og i skolepolitikken for å manøvrere
sine argumenter for bruk av lokale læringsressurser.
Metoder: 6 lærere ble stilt 3 spørsmål via epost våren 2016. Svarene/tekstene som er

analysert er fra svarene deres på epost. I tillegg brukes svar på spørsmål 3 fra en elekt-
ronisk survey blant lærere gjennomført våren 2014. De tre spørsmålene var: 1. Hvorfor
bruker du lokale læringsressurser i undervisningen din? 2. Hvor kommer ideen om å bruke
lokale læringsressurser i undervisningen din fra? 3. Hvilke utfordringer opplever du/dere
knyttet til det å bruke lokale læringsressurser?I analysen av svarene fra intervjuene og
spørreskjemaet tar jeg utgangspunkt i Fairclough (2008) sin metode. I tekstanalysen
velger jeg å fokusere på ordvalg og tekststruktur med fokus på utsagnskraft og interteks-
tualitet. Tekstene analyseres ut fra Fairclough (2008) begreper diskursiv praksis, sosial
praksis og diskursiv forandring.Teorier og forskning som brukes er om lokale læringsres-
surer, diskursinspirert skoleforskning, tid, stress og lydighet, og kritisk diskursanalytisk
maktteori.
Diskusjonen/drøftingen: Tar for seg hovedperspektivene makt og lokal kultur i skolen,

læreres profesjonelle valg, og manøvreringsrommet i lærerhverdagen.Sentrale funn: Er at
lærerne begrunner sin bruk av lokale læringsressurser ut fra sitt manøvreringsrom med
mikro- og makro-makt. Enten ved å bevisst skrive at de bruker lokale læringsressurser
fordi det står i læreplanen, eller lokale planer at de skal gjøre dette. Eller ved å skrive
at de bruker lokale læringsressurser fordi dette er i henhold til viktige pedagogiske og
didaktiske diskurser om hva som er bra for elever i skolen. Et annet funn er lærerne
understreker at de er en del av skolenes sterke kultur for å bruke lokale læringsressurser.
Eksemplet viser hvordan lærere ved hjelp av språket manøvrerer sine begrunnelser for å
bruke lokale læringsressurser mot andre grupper som er i skolen (rektor, elever, foreldre)
og de utenfor skolen (politikere, byråkrater, opinionen). Lærere som har innsikt i hva
som er deres manøvreringsrom og hvordan man kan argumentere for å jobbe med det de
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brenner for i skolen kan gi stor endring av sosial praksis i skolen. Bidrag til feltet: Det
er gjort en god del forskning både i Norge og andre land av hvordan og hvorfor skoler
og lærere bruker lokale læringsressurser, men ingen av studiene har sett på lærernes
begrunnelser ut fra diskursbegrepene makt og kunnskap.

Kl 1600. Hvordan utvikles studentenes praksis gjennom autentiske
erfaringer? Analyse av en pilot i lektorutdanningen ved NTNU. Morud,
Elin Bø & Monika Merket

NTNU
I paperet presenteres og analyseres piloteringen av en ny modell for praksisopplæringen

i lektorutdanningen. Med bakgrunn i de nye retningslinjene for praksisopplæringen og
internasjonalt FoU-arbeid og har vi sett behov for å utvikle en modell hvor studentene
opplever både økt progresjon og selvstendighet gjennom opplæringen.Vi stiller spørs-
målet: Hvordan kan studentenes praksis utvikles gjennom autentiske erfaringer? Denne
piloten har vi kalt Selvstendig uke og intensjonen har vært å gi alle studentene en mer
autentisk erfaring fra praksisfeltet slik at de kan oppleve en økt progresjon og selvsten-
dighet i praksisopplæringen. Det har også vært et mål å styrke koblingen mellom teori og
praksis. Ved å gi studentene en mer autentisk erfaring fra praksisfeltet og et selvstendig
ansvar for elevene og undervisningen, uten veileder tilstede, er det et forsøk på å bygge
en bro mellom teori og praksis, og gjøre overgangen fra veiledet praksis til en ordinær
lærerstilling lettere.
NRLU har utarbeidet nye nasjonale retningslinjer for lektorutdanningen (2017). Det

slås fast at «Praksis er en læringsarena på linje med den campusbaserte utdanningen.
Læringsarenaene har ulike ansvarsområder, men felles ansvar for studentens profesjons-
utvikling og sluttkompetanse». Modellen bygger på teori om autentiske erfaringer, per-
spektiver på studentens praksisteori i praksisfeltet og teori om praksisarkitektur. Disse
teoriene blir presentert i paperet. Det teoretiske grunnlaget for piloten fører til at analy-
sen legger vekt på hvorfor Selvstendig uke beskrives som en autentisk erfaring og å vise
koblingen til teori om praksisarkitektur. Piloten har blitt analysert ved å gjøre fokus-
gruppeintervju med studenter og veiledere før og etter gjennomføringen av selvstendig
uke. Vi har også samlet inn skriftlige refleksjoner fra alle deltagerne i etterkant av pilo-
ten. Det innsamlede datamaterialet er kategorisert og analysert etter følgende områder:
Selvstendig uke som: (1) autentisk praksis, (2) en kobling mellom teori og praksis, og (3)
et mål mot selvstendighet i opplæringen.
Tre funn som er interessante for vår problemstilling presenteres og diskuteres i pape-

ret. Det er studentenes og veiledernes beskrivelse av og betraktninger rundt: (1) hvordan
Selvstendig uke som en autentisk praksis kan gi økt innsikt og erfaring, (2) om piloten
kan bidra til tettere kobling mellom teori og praksis, (3) bidrar Selvstendig uke til økt
ansvarsfølelse og behov for å ta egne avgjørelser. Vårt datamateriale støtter at Selvsten-
dig uke kan bidra til en tettere kobling mellom teori og praksis og at det kan være et
bidrag til økt selvstendighet i praksisopplæringen.Piloten - og analysen av den - er et
bidrag til utvikling av praksisopplæringen i lektorutdanningen i en retning som kan opp-
fylle forventningene i retningslinjene fra NRLU om økt progresjon og selvstendighet. Et
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viktig prinsipp har vært at modellen som er pilotert skal være bærekraftig, slik at alle
lektorstudenter skal kunne få ta del i en slik praksisopplæring.

Kl 1630. Studenter som faglige veiledere for førsteårsstudenter. Suzen,
Elisabeth & Roger Helde

Nord universitet
Tema for presentasjonen er den studentaktive læringsformen Supplemental Instruction

(SI). SI er et komplement til vanlig undervisning, der viderekomne studenter veileder nye
studenter. Ved Nord universitet tilbys SI i utvalgte «risiko»-fag, det vil si tradisjonelt
vanskelige fag identifisert av institusjonen. I skoleåret 2017/18 har vi gjort en studie av de
studentene som leder dette tilbudet, heretter kalt SI-ledere. Problemstillingen vi har søkt
å besvare er følgende: Hvordan har SI-lederne forstått og erfart (1) SI som pedagogisk
verktøy og (2) SI som et lederutviklingsprogram?
Vår studie var kvalitativ, hvor observasjon, spørreskjema med åpne spørsmål og in-

tervju inngikk i datainnsamlingen. I dette har vi hatt en hermeneutisk fenomenologisk
tilnærming, og målet med studien har vært å få innsikt i hvordan SI-lederne har for-
stått og erfart sin rolle. SI handler om samarbeidslæring hvor veiledning og refleksjon er
verktøy for læring. SI som pedagogisk verktøy har sin teoretiske forankring i sosial kon-
struktivisme og Lev Vygotsky. Innen SI jobber studentene i sin nærmeste utviklingssone,
der de - med utgangspunkt i det de kan fra før - jobber videre med problemløsninger
og oppgaver som ligger på et nivå der de ikke greier å jobbe helt selvstendig ennå, men
som de vil kunne mestre sammen med andre SI-deltakere. Arbeidet skjer mye i form av
dialog med likeverdige andre i en sosial interaksjon. Å lære av hverandre (peer-learning)
innebærer at SI-lederen tilrettelegger for aktiv læring, der SI-deltakerne oppmuntres til å
jobbe frem en felles forståelse sammen. SI integrerer studieteknikk og faglig innhold. SI-
programmet tildeler også SI-leder en lederposisjon, som innebærer utøvelse av strategisk
og situasjonsbestemt ledelse. Det er SI-leders ansvar å bidra til at det skapes et positivt
læringsmiljø, og det er viktig at det etableres en trygg og inkluderende kultur.
Funnene fra vår studie viser at SI-lederne opplever SI som et svært positivt tilskudd

til både studenters og egen læring. I forhold til egen læring ser de SI-lederrollen som en
viktig læringsarena for et fremtidig yrke som lærer, hvor de spesielt trekker fram den
erfaringen de har fått med å tilrettelegge for andres læringsprosesser som gir trygghet
i lærerrollen. Samtidig gir de uttrykk for at studentenes læring er en hovedfaktor som
motiverer de for å være SI-ledere. SI-lederne ser den strategiske ledelsen som viktig, men
vektlegger at den ikke må ta overhånd over den situasjonsbestemte. De opplever den
situasjonsbestemte ledelsen som utfordrende, samtidig som det er denne som i større
grad har trigget de og motivert til å påta seg oppgaven som SI-leder.

Kl 1700. Læreres forpliktelse og samarbeidspraksis når elever trenger
ekstra tilrettelegging. Berg, Kari

ILU, NTNU
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I Norge har det blitt rettet stadig større oppmerksomhet mot kvaliteten på lærerar-
beidet og lærerkompetansen. Fra sentralt hold satses på utvikling ikke ensidig ved faglig
skolering av enkeltlærere, men også ved skolebasert kompetanseutvikling (Utdannings-
direktoratet, 2012). Forskning har belyst spenninger mellom inkluderingspolitiske mål
på den ene siden og målet om høyere resultater på tester på den andre (Ainscow et al.,
2004). Et viktig anliggende er hvordan læreres kompetanse og praksis kan begrense både
de strukturelle, holdningsmessige og pedagogiske barrierene for læring som i dag synes å
overlate mange grupper av elever utenfor ordinær opplæring (Savolainen, 2009; St.Meld
11 [2008-2009]). I følge nyere statistikk er antallet elever med spesialundervjisning i snitt
vel 8%, stigende fra 1.klasse til 10de, men med en økende tendens til å gi spesialundervis-
ningen innenfor klassens ramme, fra 28% i 2013 til 39% i 2017 (SSB 2018). Det innebærer
økende samarbeidsutfordringer for ordinære lærere og spesiallærere.Hensikten med denne
presentasjonen er å peke på ulike vilkår som kan ligge til grunn for læreres profesjonelle
utvikling og praksis, med fokus på læreres engasjement og samarbeidende praksis, slik de
selv forteller om det. Spørsmålet her kan formuleres slik: hva slags diskurser og temaer
blir aktiverte hos lærere når deres kompetanse er på agendaen? Materialet som ligger til
grunn for denne presentasjonen er hentet fra to forskjellige studier. Den første studien
(2012-2014) retter oppmerksomhet mot læreres profesjonelle selvforståelse og praksis i
lys av elevdiversitet i det mangfoldige klasserommet. Her henter jeg utdrag fra inter-
vjumateriale med 24 lærere fra fire ungdomsskoler og 3 videregående skoler, der om lag
halvparten av lærerne har spesialpedagogisk kompetanse. Formålet med den andre studi-
en (2015-2017) var å undersøke vilkårene og analysere forholdene for læreres utvikling av
det jeg har kalt relasjonsbasert læringsledelse. I det prosjektet er fire 1-10 skoler involvert,
og materialet jeg presenterer her, er hentet fra intervjuer med 12 ungdomsskolelærere.
Teoretiske linserDe teoretiske brillene for begge studiene er basert på en sosial-konstruktivistisk

teoriramme, med fokus på kunnskap og læring i interaksjon med profesjonelle og poli-
tiske omgivelser. Jeg har valgt en økologisk tilnærming der jeg vektlegger et system- og
relasjonsorientert perspektiv på hvordan forventninger om lærernes kompetanseutvikling
og posisjoner bidrar til læreres samhandlings- og kommunikasjonspraksis; både når un-
dervisningsutfordringer skal løses, og når det gjelder etablering av tillit og anerkjennelse.
Kunnskap oppfattes som sosial konstruert av mennesker som er involvert i relasjoner til
hverandre, og til de større omgivelsene som skole og lokalsamfunn representerer (Gergen,
2005). Ifølge sosiokulturell læringsteori tilegner lærerne seg kunnskap ved å delta i kul-
turelle aktiviteter. «Det skjer ved at de tar i bruk de redskapene som kulturen stiller til
disposisjon» (Säljö, 2001, s 18). Lærerne selvforståelse eller identitet kan bli betraktet
som resultat av interaksjon mellom personlige erfaringer og sosiale, kulturelle og insti-
tusjonelle omgivelser hvor de fungerer på daglig basis (Van den Berg, 2002, s. 579). Det
er en generell enighet blant forskere at selvet er avgjørende element I den måten lærere
konstruerer og forstår arbeidet sitt på og at et følt engasjement er nødvendig element
av profesjonaliteten. Motivasjon, effektivitet og engasjement er alle tett knyttet til det
vi kan kalle en læreridentitet (Day et al, 2005).FramgangsmåteMed et kvalitativt forsk-
ningsdesign har jeg kunnet kombinere de to studienes intervjumateriale. Begge studiene
er lokalisert innenfor et sosiokulturelt paradigme som vektlegger og søker å forstå lærer-
nes handlinger og perspektiver, bare med litt ulike tyngdepunkt. Det innebærer således
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en anerkjennelse av at utfordringene inngår i en kompleks kontekst som lærerne opererer
innenfor.En tolkende tematisk narrativ analyse tillater at lærere får uttrykt tanker, ideer,
erfaringer og emosjoner gjennom intervju. I følge Braun og Clarke (2006) har menings-
enhetene potensial til å bli formet til temaer som kan tolkes hermeneutisk innenfor en
omgivende narrativ kontekst. Tematisk analyse inkorporerer både manifeste og latente
aspekter. Det betyr at analysen av latent innhold i dataene er en uatskillelig del av den
analytiske tilnærmingen til manifeste aspekt (Braun & Clarke, 2006).
Resultat/funnGjennom analysen fremkommer følgende: Profesjonell kompetanse blir

spisset i relasjon til elevmangfoldet, Både spesialpedagoger og faglærere føler behov for
grensedragning og demarkasjonslinjer, og er mindre bevisst på at de har supplerende kom-
petanser Det vanligste grepet på elevdiversiteten er ansvarstransport, men det er også
tendenser til utvikling av felles ansvar og innsats Lærere etterlyser mer rom og tid for
felles refleksjon og gjensidig veiledning blant kolleger. Forutsetningen er trygge rammer
Ledelsens bygging av tillit er avgjørende. Omfang og type støttestrukturer i organisa-
sjonen er avhengig av skolens ledelse, kultur og tillitsrelasjonerLæreres engasjement og
oppgaveforståelse viser seg å være en kritisk faktor når det gjelder lærernes praksis slik
de forteller om den, ved siden at det også har innflytelse på motivasjon, mestring og hold-
ninger til læring (Day mfl 2005). Utvikling av fruktbare samarbeidsformer mellom lærere
og spesialpedagoger synes i noen tilfelle å strande i strid om ansvar og oppgavefordeling.

Rom 703. Kunst og estetikk

Kl 1530. Den lille tingverden. Bråten, Ingvard & Åse Kvalbein

HVL og NLA Høgskolen
Gjenbruk og kunstpedagogisk arbeid i barnehagen belyst gjennom Walter Benjamin

sin tekst «Byggeplass». I 1928 kom filosof og essayist Walter Benjamin ut med boken
«Einbahnstrasse». Her finner vi den lille teksten «Baustelle» eller «Byggeplass», som den
heter i den norske oversettelsen. Teksten omhandler pedagogers ønske om å tilrettelegge
og lage materiell for barn. Vi opplever at teksten fortsatt har noe å si oss, og vi bruker
den for å undersøke hvordan gjenbruk kan inngå i kunstpedagogisk utviklingsarbeid i
barnehagen. Formålet med presentasjonen er å løfte fram våre tanker for fagfeltet og
hente inspirasjon og tilbakemeldinger til videre arbeid. Arbeidet vi gjør skal inngå i
en lærebok for studenter i barnehagelærerutdanningen. Formål med vårt bidrag i dette
lærebokprosjektet er å inspirere til FOU i praksis hvor gjenbruk er sentralt, og den voksne
inngår som medskaper i prosessene.
Walter Benjamin sin tekst er både et utgangspunkt og en ledetråd i arbeidet, hvor vi

tar fatt i elementer av teksten og ser disse opp mot vårt tema. Gjennom en essayistisk
tilnærming ønsker vi å undersøke hvordan en tekst som er skrevet i en annen tid, kan
gi inspirasjon og næring til gode kunstpedagogiske praksiser i vår tid. Vi i har tidligere
skrevet boka Ting på nytt, en gjenbruskdidaktikk (2014). Dette er en lærebok som i sin
helhet omhandler gjenbruk i skole og barnehagen og vi trekker flere veksler på denne.
Dette er et utviklingsarbeid med mål om å lage en inspirerende og hensiktsmessig tekst

for studenter i grunnutdanning. «Byggeplass» er en tekst som er skrevet for nitti år siden,
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og det er tankevekkende å se hvordan problemstillingene som tas opp i teksten fremdeles
har relevans i dag. Det kan derfor se ut som om teksten påpeker noe tidløst. Selv om
gjenbrukstematikk er behandlet fra flere hold tidligere, tenker vi at mange kan ha nytte
og glede av å se temaet belyst gjennom en klassisk filosofisk tekst. Dette kan bidra til
nye tanker og nye praksiser.

Kl 1600. Stemme som unikt medium i pedagogisk handlingsrom. Wara,
Tatiana & Kari Olene Oma Rønnes

HVL - Stord
Vi vil plassere Artikkelen under paraplyen Ny Generelle læreplan, «Overordnet del

-verdier og prinsipper for opplæringen», med dens grunnsyn som igjen skal prege og
utvikle pedagogisk praksis. I denne forlengelse henviser vi spesielt til kapittel 1.3. og 1.4,
hvor blant annet kulturuttrykk, skaperglede, lek, estetiske uttrykksformer og praktiske
aktiviteter er sentrale perspektiver i opplæringens verdigrunnlag. Vi har et perspektiv
på kunst- kulturuttrykk og praktiske- estetiske aktiviteter som «en egenverdi» for barn
og unge. Vi tenker spesielt på barnekultur, lek, sang og bruk av stemme som viktige
elementer i den enkeltes personlige lærings og utviklingsprosess. Formålet med prosjektet
er både utvikle undervisningsopplegg, gi konkrete tilbakemeldinger, og foreslå estetiske
tilnærminger til undervisningspraksis.
Vi har planlagt et undervisningsopplegg som skal igangsettes høsten 2018. Målet med

prosjektet er å tilby studentene et undervisningsopplegg som kan stimulere og utvikle es-
tetisk sans. Videre ønsker vi å foreta en empirisk analyse av klasseromspraksis gjennom
«deltakende aksjonsforskning» (Whyte 1991; Levin, 2017; Rosøy Steele 2018). Det ana-
lytiske og teoretiske utgangspunkt bygger på Merleau-Ponty (1994) kroppsfenomenologi
om en levet kropp i verden som bebor rom og tid. Hos Merleau-Ponty har mennesket
et grunnleggende kroppslig engasjement med verden. Den levde kropp kjenner seg selv i
kraft av sin aktivitet i forhold til verden den deltar i. Disse perspektiver reflekteres og
sammenstilles med Dewey (1958) og Vygotsky (1999), som ser på undervisning som ikke
bare belæring av døde fakta, men der ferdigheter, kunst og kunnskap skal kontinuerlig
integreres i elevenes liv.
Her kan aktuelle problemstillinger knyttes opp til studieplaner og undervisning, og

ikke minst til studentenes praksisfelt. Med mål om å nå en FoU- basert utdanning der
sang, musikk, lek og barnekultur kan bidra som et unikt medium innen mangfold og
inkludering i klasserommet. Og hvor de estetiske uttrykksformer kan være en døråpner
til et bedre læringsmiljø i de utfordringer og muligheter som møtes i dagens klasserom.
Vi vil særlig legge vekt på hvordan stemme som et unikt medium i klasserommet utvider
pedagogisk handlingsrom Med en estetisk tilnærming i undervisningen tenker vi på en
sansemessig undervisning med en helhetlig tilnærming, med dannelse gjennom kunsten
som mål og egenverdi.
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Kl 1630. Korleis kan møte med eit bredt spekter av kunst utvide toleranse
og relasjonelle ferdigheter i ei barnegruppe? Skarprud, Ingrid

Studentsamskipnaden i Bergen. NLA Høgskulen
Problemstilling: Korleis kan møte med eit bredt spekter av kunst utvide toleranse og

relasjonelle ferdigheter i ei barnegruppe?Formålet med presentasjon er todelt: Det er
først ønskelig å vise til kva resultat Bortigard barnehage har etter mange års fokus på
utviklingsarbeid i kunstnerisk arbeid med barn. Kva har dette resultatet å sei for barn,
og korleis har det påverka kvaliteten i det pedagogiske arbeidet? Det andre formålet er å
vise til kva metodar ein kan bruke for å få til ein faglig god kunstnarisk virksomhet som
er forankra i arbeidet til heile personalet.Fokus vil vere å sjå på kva betyding det har for
enkeltbarn å ha kunstnariske møter med ein sjanger som passar deira identitet. Eg vil
bl.a vise til korleis me jobba med Kjetil Kausland sine fotografi og performance knytta
opp til kampsporten Mixed Martial Arts (MMA), og korleis me som tilsette kunne møte
barn som hadde eit sterkt ønske om å bruke kroppen på ein konstruktiv, inkluderande og
oppmuntrande måte ved hjelp av kunstPresentasjonen vil også vise til korleis kunstmøter
kan vera styrkande for barns utvikling av satte sosiale mønster.
Metodisk er datamateriale innhentet gjennom ulike former for pedagogisk dokumen-

tasjon, diskusjoner og ukentlege analyser av arbeidsprosessane. Saman med teoriar som
omhandlar kroppens fenomenologi (Merleau-Ponty, 1994), relasjonell estetikk (Bourriaud,
1998) og risikofylt leik (Sandseter,2010) vil presentasjonen belyse barns samskaping,
kunstnariske utvikling og deltaking, og barns interesseforhold til kunst
Presentasjonen viser korleis barnehagen har utvikla ein arbeidsmetode der kunnskap

og erfaring med kunst har blitt forankra i heile personalgruppa, bl.a ved at eg viser korleis
me gjennom erfaring og drøfting har oppnådd ein felles forståelse av kvifor kunst er eit
viktig reiskap inn mot barns relasjonelle atferd i kvardagen.Me har gjennom fleire års
arbeid hatt ein naturlig progresjon i val av kunstnarar, noko som gjer at me kan ta inn
kunstnarar som belyser tema som kan vera vanskeleg å ta tak i. Ved å presentere eit
bredt spekter av kunstnarar sikrar me at alle barn kan møte ein kunstsjanger som passar
deira identitet. Etter mange år med pedagogisk dokumentasjon som arbeidsmetode i
barns møte med kunst, har me erfart at dei sosiale mønstera kan endre seg i møte med
kunsten. Der ei barnegruppe i fri leik kan ha gitte grupperingar og hieraki, ser me at i
møte med kunsten kan dette jamnast ut. Når barn og vaksne forholder seg til kunsten,
der det er ingenting som er rett eller galt, opplever me at dei sosiale mønstera viskas ut,
og ein ser kvarandre med nye interesse.

Kl 1700. Å flyte sammen i en felles fortellingsverden. Hol Mjanger, Ruth

NLA Høgskolen
Hvilke grunnkompetanser er viktige for pedagogen å oppøve for å kunne samskape

improviserte fortellinger med barn? I presentasjonen deles reflektert praksiserfaring fra
min egen faglige utviklingsprosess. Fortellingens kraft har fasinert meg helt siden jeg ble
fortalt eventyr på sengen som barn, til jeg som dramastudent og senere lærerutdanner
målrettet har søkt kunnskap og situasjoner der jeg har utviklet meg som forteller. De
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senere år har jeg hatt blikk for å oppøve evnen til å improvisere fram fortellinger sammen
med mindre grupper av barn fra 3 - 10 år. Formålet med presentajsonen er å gi innspill
til hvordan en som fagperson over tid kan utvikle sin egen grunnkompetanse, for å kunne
legge til rette for estetiske opplevelser sammen med barn.
Utviklingsprosessen har gitt materiale fra formell undervisning og fortellersamlinger

og fra uformelle, impulsive fortellersituasjoner. Jeg bruker retrospektiv metode med vekt
på estetiske og kroppslige minner til å hente fram materiale fra min praksis med im-
provisert, samskapende fortelling. Gjennom modellen for praksisteori presenterer jeg fem
grunnkompetanser som viser til verdier, erfaringer og kunnskap som ligger bak det jeg
gjør i møte med barna.
Det er fem grunnkompetanser som jeg gjennom mitt individuelle utviklingsprosess har

kommet fram til er viktige for pedagogen: vilje til samskaping, evne til improvisasjon,
stole på kraften i «Tenk hvis...», kunnskap om dramaturgi og fortellingsstrukturer, og
lengselen etter å komme i flytsonen. Ved systematisk å oppøve kompetanse på disse
områdene gjennom teoretisk og praktisk kunnskap, vil pedagogen ha grunnlag for å legge
til rette for estetiske opplevelser der en kan skape en felles fortellingsverden sammen med
barna.

Rom 1109. Lek, språk, og fysisk aktivitet

Kl 1530. Kompetanse for utvikling av barnehagers inne- og utemiljøer.
Sandseter, Ellen Beate Hansen

DMMH
Through a design experiment (Hartas, 2010) the aim is to explore how children interact

with and use the physical environment in ECEC, and how this promote play, learning,
psychosocial, and physical health.Research shows that physical environments are impor-
tant for children’s play, well-being, participation, development and learning outcomes
(Neill, 1982; Huntsman, 2008; Vassenden et al., 2011).
The Theory of Affordances (Gibson, 1979) focuses on the individual’s perception of

the environment and how it affords actions and behaviours. Affordances include both the
environment and the person; they are unique for each individual. Through observations
of children, Herrington et al. (2007) developed criteria for environments that promote
children’s development and learning (The Seven C’s). This study draws on both the
Theory of Affordances and The Seven C’s.This three year project consists of 4 phases: 1)
children’s use of existing environments in 8 ECEC institutions is observed and analyzed,
2) based on phase 1 we develop criteria for indoor-/outdoor environments in ECEC, and
perform an intervention in the 8 institutions, 3) new observations of children’s use of the
environment combined with interviews with children and teachers, 4) total results are
used to finalize criteria. This presentation describes the whole project and presents the
overall results from phase 1.
Norwegian Social Science Data Services approved the study; informed consent, confi-

dentiality and anonymity are secured in all phases of the project.Data is currently being
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analyzed; main results will be presented and discussed.Results are relevant to the ECEC-
sector, architects/landscape architects, and undergraduate/graduate students.

Kl 1600. Den lekende læreren, - medierende barnehagelærere i barns
sosiodramatiske lek. Thoresen, Elin

NLA Høgskolen
Presentasjonen tar utgangspunkt i et avsluttet doktorgradsarbeid med tittelenKinder-

garten teachers as mediators in sociodramatic play interaction - A study of how kinderg-
arten teachers function as mediators in sociodramatic play interaction with children aged
four and five.Studien undersøkte hvordan pedagoger medierer når de forsøker å opprett-
holde og utvikle sosiodramatisk lek sammen med barn i alderen 4-5 år. Studien fokuserte
på de voksne, - på barnehagelærere som deltakere i barns sosiodramatiske lek.
Studien var hermeneutisk i sin tilnærming, og det har blitt et etnografisk kulturelt

portrett av medierende verktøy som skapere av lekehandlinger og lekekulturer. Det er en
kvalitativ studie innenfor det sosiokulturelle paradigme. I feltet ble det brukt etnogra-
fiske metoder som observasjoner, intervjuer, videosamtaler, forskningsdagbøker, video-
observasjoner og fokusgrupper. I analyseprosessen ble det brukt en tilnærming inspirert
av grounded theory (GT) for koding og generering av kategorier.Teoretisk rammeverk
for studien tok blant annet utgangspunkt i Vygotsky’s forståelse av mediering, med et
dramapedagogisk og sosiokulturelt blikk på den sosiodramatiske leken.
Studien identifiserte medierende tegn og handlinger innenfor sosiodramatiske lekeram-

mer. Studien avdekket fire hovedområder av mediering: muntlig, fysisk, romlig, og koblet
mediering. To overordnede kjernefunksjonsnivåer av barnehagelæreres mediering i so-
siodramatisk lek er kategorisert som master dramatist teacher level og apprentice dra-
matist teacher level.Relevansen av denne studien er knyttet til utvikling av lekpedagogisk
praksis blant barnehagelærere som arbeider med barn i ulike pedagogiske og kulturelle
sammenhenger.

Kl 1630. Kontekst tilpasset intervensjon på fysisk aktivitet i barnehager
med vekt på profesjonskompetanse som suksessfaktor. Øvreås, Steinar &
Kari-Anne Jørgensen, Thomas Moser, Eivind Andersen, Janne
Borch-Jenssen

Universitetet i Sørøst-Norge
Presentasjonen omhandler gjennomføringen og evaluering av en barnehageintervensjo-

ner der barnehagene sees på som en lærende organisasjon og personalet hadde en aktiv
rolle gjennom hele forskningsprosessen. Målet var økt fysisk aktivitet hos barnehagebarn.
Intervensjonsstudier har vist dårligere effekt på økning av fysisk aktivitet når tiltak blir
utført av barnehagepersonell og ikke av eksterne eksperter (Ward et al. 2017; Finch,
2016). Men strukturerte intervensjonsprogram tar lite høyde for hvor komplekst og sam-
mensatt arbeidsoppgavene i barnehagene kan være. Intervensjoner bør derfor i større
grad utformes og i samspill med praksisfeltet og bygge på kontinuerlig felles profesjons-
utvikling i form av dialog og refleksjon (Cameron et al., 2014; Sharmahd et al. 2017). De

32



Parallellsesjon B - 24. oktober 1530-1730

ansatte utvikle derfor selv egne mål og tiltak tilpasset den enkelte barnehage for både
å ivareta og utvikle profesjonskompetansen til personalet og ivareta deres kunnskap om
barnehagens kontekst.
Intervensjonens baserer seg på Wengers (2000) Theory on Communities of Practice,

der barnehagen sees på som et kollektiv lærende felleskap der det må skapes rom for
engasjement, meningsytringer og en felles enighet om endringsbehov. Nøkkelelementer
er refleksjon, kunnskapsdeling og tilhørighet. Intervensjonen varte i 12 uker i 6 barne-
hager (5 i kontrollgruppe) med gjentatte møter med alle de ansatte og prosjektgruppen.
Oppstartsmøte inneholdt kunnskapsdeling, praktiske ideer og resultater av målinger og
spørreundersøkelser om fysisk aktivitet fra barnehagene. Ut fra dette utformet ansatte
selv mål og innhold for intervensjonen i egen barnehage, rammet inn av tre dimensjoner;
holdninger, kunnskap og miljø/organisering. De ansatte måtte i intervensjonsperioden
dokumentere og evaluere planlagte aktiviteter, samt skrive refleksjonslogger som ble jevn-
lig diskutert. Facebookgruppe ble etablert for deling av ideer på tvers av barnehagene.
Evalueringen i form av spørreskjema og gruppeintervjuer.
Foreløpige analyser tyder på at intervensjonsformen ble godt mottatt blant personalet

og de trekke frem at hele personalet var inkludert i intervensjonen som verdifult. De
ansatte hadde med det felles referanseramme på ideer og kunnskap. Utvikling av egen
intervensjon var også positivt. Flere opplevde suksess ved å integrere fysisk aktivitet inn
i andre fag. Flere mente at kunnskapsdelingen skjer oftest muntlig i barnehagene og den
skriftlige dokumenteringen hadde mindre verdi. Enkelte ansatte er også ukomfortable med
å skrive og dele skriftlig arbeid. Et ønske om en refleksiv praksis med kunnskapsdeling
må kanskje være sensitiv på ansattes ulike kompetanse og trygghet i forhold til form på
kunnskapsdeling. Ledertrykk for å gjennomføre og videreføre intervensjonen ble nevnt
som viktig både fra personalet og styrere.

Kl 1700. Å øve seg på musikk gjennom utviklingsarbeid om
språkstimulering i barnehagen. Møen, Inger-Lisa & Elin Thoresen

NLA Høgskolen
Tema: Språkstimulering gjennom musikkaktiviteter i norske barnehager betydningen

av kompetansehevende utviklingsarbeid for de ansatte. Presentasjonen tar sikte på å
belyse forholdet mellom språkutvikling hos barn i barnehagen og personalets musikkom-
petanse. Presentasjonen tar utgangspunkt i et 4-årig prosjekt hvor 37 barnehager i Bergen
Kommune har vært deltagere i og skapere av kompetansehevende pedagogisk utviklings-
arbeid med fokus på musikkaktiviteter i barnehagen. Et sekundært blikk vil se på be-
tydningen av ledelse i utviklingsarbeid med særlig vekt på ledelse av kompetansehevende
utviklingsarbeid med kunstfaglig fokus.
Prosjektets organisering og tilnærming ligger innenfor det sosialkonstruktivistiske pa-

radigmet. Det er en hermeneutisk studie, og dens empiriske materiale ble akkumulert
over 4 år. Datamaterialet som danner grunnlag for presentasjonen er innhentet gjen-
nom observasjoner, dokumenterte reflekterende samtaler/intervju og skriftlige rappor-
ter/prosjektplaner/evalueringer fra de deltagende barnehagene. Presentasjonen vil belyse
det empiriske datamaterialet fra tre ulike perspektiver: Språkutvikling, Musikkompetanse
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og Kompetansehevende Utviklingsarbeid.
I et voksende multikulturelt samfunn trenger barnehagepersonalet å ha kunnskap om og

engasjement for språkopplæring. De må også oppøve seg en kompetanse i og en kunnskap
om hvordan språkstimulering kan skje på best mulig måte og med ulike innfallsvinkler. Vi
vet nå, med støtte i egne prosjekter og andres prosjekter (bl.a Nora Kulset) at deltagelse
i musikkaktiviteter kan være en tydelig vei for å oppnå god språkutvikling, men det
krever mer kompetanse hos de ansatte om musikkens betydning for barn, ferdigheter
i egen musikkutøvelse og ledelse av musikkaktiviteter og forståelse for sammenhengene
mellom språk og musikk. Disse ferdighetene og kompetansene ser vi kan opparbeides ved
at barnehagene får mulighetene til å arbeide med kompetansehevende utviklingsarbeid
som er situert i den enkelte barnehage og hos den enkelte ansatte. Situert læring, eierskap
og relasjonell ledelse er nøkkelord.

Rom 1416. Fagdidaktikk

Kl 1530. Lavtpresterende elevers møte med naturfagundervisning i
prestasjonslike elevgrupper. Knutsen, Bård & Per-Odd Eggen

ILU/ NTNU
To naturfaglærerne ble veiledet i og oppfordret til økt bruk av elevaktive arbeidsfor-

mer i naturfagundervisningen. Hensikten var å ta i bruk undervisningsmetoder som gjør
det lettere å avdekke effekter som oppstår ved nivådeling. Dæhlen, Smette, og Strandbu
(2011) peker på at ungdomstrinnslever, og da særlig de skolesvake, etterspør mer va-
rierende og praktiske undervisningsformer for å yte større skoleinnsats. I tillegg var det
ønskelig å undersøke hvordan naturfaglæreres undervisningspraksis innvirker på elevenes
læringsmiljø, her definert som det miljøet, den atmosfæren, den sosiale interaksjonen, de
holdningene og den målstrukturen som elevene erfarer eller opplever i sine elevgrupper.
Problemstillingen i studien er:&#8232;Hvordan opplever og responderer lavtpresteren-
de tiendetrinnselever på utforskende og elevaktiv naturfagundervisning i prestasjonslike
elevgrupper?
I denne studien er både kvalitativ og kvantitativ tilnærming brukt for å få ulike inn-

fallsvinkler til de komplekse fenomenene. Den kvantitative tilnærmingen gir et bilde av
hvordan inndeling av elever i prestasjonslike elevgrupper påvirker lavtpresterende elevers
selvoppfatning, motivasjon og læringsmiljø, mens den kvalitative utfyller med innblikk
i elevenes tanker, erfaringer og refleksjoner. I mangel av objektive mål, vil elever sam-
menligne seg med andre personer i sine omgivelser. Følgelig kan selvoppfatningen bli
påvirket av hvordan egne prestasjoner er i forhold til medelevers prestasjoner (Marsh,
1994; Pintrich & Schunk, 2002). Dette omtales som referanserammeteorien eller «Big fish
- little pond» effekten (BFLPE) (Marsh & Parker, 1984). Lavtpresterende elever vil for
eksempel kunne ha lavere selvoppfatning dersom de sammenligner seg med høytpreste-
rende medelever enn om de sammenligner seg med noen som er på omtrent samme nivå.
Inndeling i prestasjonslike elevgrupper vil, ut fra referanserammeteorien, øke sjansen for
at lavtpresterende elever får økt selvoppfatning i fag hvor deres relative prestasjonsnivå
øker.
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Denne studien identifiserer to forhold som gjør at lavtpresterende elever kan høste for-
deler i form av medelev- og tilpasningseffekter i prestasjonslike elevgrupper. Elevaktive
undervisningsformer, som legger til rette for samarbeid elevene i mellom, genererer med-
eleveffekter. Tilpasningseffekter forutsetter i tillegg lærere som er sensitive for elevenes
forutsetninger og læringsbehov, og har nødvendig didaktisk kompetanse til å tilrettelegge
undervisningen deretter. Inndeling i prestasjonslike grupper kan altså ha positive effekter
på lavtpresterende elevers selvoppfatning, motivasjon, trivsel og læring. Dette er i tråd
med referanserammeteorien (BFLP), men innholdet i undervisningen må være tilpas-
set elevene. Lærerens fag- og undervisningsorientering ser med andre ord ut til å være
avgjørende for at elevene skal få utnyttet potensialet som ligger i gruppeinndelingen.

Kl 1600. Undervisning i bærekraftig mangfold i naturfag i
lærerutdanningen. Strande, Anne-Lise & Janne Madsen

Universitetet i Sørøst-Norge
Temaene bærekraftig utvikling og utforskende undervisning som metode står begge

sentralt i naturfagundervisningen på lærerutdanningen. Studiens problemstilling er å un-
dersøke hvordan lærerstudenters forståelse av begrepet bærekraftighet utvikles gjennom
et undervisningsopplegg. Studien søker å avdekke lærerstudenters tidligere erfaring med
begreper som bærekraft, mangfold og utforskende undervisning og belyse hvordan be-
grepene utvikles gjennom undervisningsopplegget. Et formål i studien er å dokumentere
naturfagstudenters tidligere erfaringer med temaene og deres utvikling av forståelse for
temaene. Gjennom en vurdering av et undervisningsopplegg om bærekraftig mangfold
og utforskende undervisning må studentene gjøre seg didaktiske og faglige refleksjoner
om undervisningsarbeid. Et formål med studien er derfor også å undersøke hvordan ele-
menter av undervisningsopplegget kan bidra som støtte for studentene i fremtidig egen
undervisning om bærekraft utvikling og mangfold .
De empiriske dataene i studien er samlet i faget naturfag ved grunnskolelærerutdan-

ningen for 5.-10. klassetrinn. Studentene har fått en teoretisk innføring i bærekraftig
utvikling, biologisk mangfold og utforskende undervisning. Det siste knyttet til didaktisk
teori om 5E hvor viktigheten av å engasjere, undersøke, forklare, utvide og vurdere har
blitt vektlagt som grunnlag for å støtte opp under forståelse. Det har også blitt gitt en
innføring i naturfagsenteres undervisningsopplegg om bærekraftig mangfold, dels i rolle
som elever dels som studenter. Datamaterialet er hentet fra skriftlige innleveringer og in-
tervjuer. Innleveringene består av individuelle refleksjonsnotat før undervisning i temaet
og individuelle arbeidskravinnleveringer etter undervisningen. Arbeidskravet ble utformet
gjennom faglige og didaktiske spørsmål hvor studentene skulle reflektere rundt undervis-
ningsoppleggets ivaretagelse av utforskende undervisning som metode, bærekraftig ut-
vikling og studentenes egen nytteverdi og ev. bruk av undervisningsopplegget i fremtidig
undervisning. Lydopptak fra gruppeintervjuer er transkribert og behandlet kvantitativt
og kvalitativt. Innleveringer og intervjuer er også kvalitativt analysert og tolket ved hjelp
av elementer fra konstant komparativ metode.
Det er en intensjon i sentrale dokumnter at bærekraft skal oppnås ved å mobilisere

medborgere i et engasjement for å ta ansvar og delta aktivt i utvikling og gjennomføring.

35



Parallellsesjon B - 24. oktober 1530-1730

Studien bidrar med funn om hvordan lærerstudneter oppfatter begreper knyttet til bære-
kraft og utforskende undervisning. Blant foreløpige funn er at studentene har begrensede
tidligere erfaringer med temaene, manges utgangpunkt er preget av ulike misoppfatninger
og de strever med egenrefleksjoner i vurderinger av undervisningsopplegg og hvordan selv
legge til rette for undervisning. Funnene vil gi lærerutdanningen et styrket utgangpunkt
for undervisning i temane og gi en mulighet for bedre å tilrettelegge og støtte studentene
i deres videre utvikling av forståëlse og læringsarbeid med temane.

Kl 1630. Utveckling av bedömningsredskapet Mestringsbeskrivelser av
skriveutvikling i de første skoleårene (MeSS). Skar, Gustaf Bernhard Uno
& Lennart Jølle, Arne Johannes Aasen

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Det norska projektet «Funksjonell skriving i de første skoleårene» (FUS) syftar till att

öka kvaliteten i skrivundervisningen i de tidiga skolåren (åk 1-3). FUS-projektet är en
storskalig, mixed method-studie med fokus på att undersöka effekten av en tidig start
med funktionellt skrivande. Projektet genomförs som en interventionsundersökning. FUS-
projektet handlar om unga elevers användning av skrivande som ett redskap för lärande
och kommunikation och om deras utveckling som skribenter.Ett viktigt redskap för lärares
möjlighet att diagnosticera och anpassa skrivundervisningen efter enskilda elevers behov
är nyanserade bedömningskriterier och annoterade exempeltexter från aktuella årskur-
ser. I dagsläget saknas sådana kriterier och ett av de första stegen i FUS-projektet är
att utveckla bedömningsredskapet «Mestringsbeskrivelser av skriveutvikling i de første
skoleårene» (MeSS). Syftet med den här presentationen är att redovisa detta utveck-
lingsarbete.
Arbetet med att ta fram MeSS tar utgångspunkt i tidigare norsk forskning på området

(t.ex. Evensen et al., 2016), men kommer också introducera nya metoder. I huvudsak ge-
nomförs projektet på följande vis: En expertpanel med lärare och forskare kommer genom
metoden comparative judgement (Pollitt, 2012) att rangordna cirka 550 elevtexter. Com-
parative judgement bygger på avancerad statistisk modellering och möjliggör rangordnin-
gar med hög precision. Elevtexterna placeras efter bedömningen i högar beroende på plats
i rangordningen. En ny expertpanel kommer vid ett så kallat skalutvecklings-seminarium
att beskriva egenskaper som kännetecknar texter i respektive hög. Beskrivningarna kom-
mer att vara relaterade till sex bedömningsområden (skribent-läsar-interaktion, innehåll,
textstruktur, språkbruk, formalia och användning av meningsskapande resurser) och såle-
des innebära ett empiriskt baserat utkast till bedömningskriterier för skrivande i årskurs
1.-3. Bedömningskriterierna kommer att piloteras på skolor i tre kommuner i Norge och
resultera i kvantitativa och kvalitativa undersökningar innan slutgiligt förslag föreligger.
I Norge är det per i dag krav på att lärare individanpassar skrivundervisning för alla

elever, också de allra yngsta. Dessvärre saknas relevanta bedömningsredskap som gör
lärare i stånd till att bedöma elevers skrivutveckling och låta den bedömningen ligga till
grund för den fortsatta undervisningen. MeSS kommer därför att utgöra ett väsentligt
bidrag till skolsektorn.Vi förväntar också att utvecklingen av MeSS kommer att utgöra
ett högst relevant kunskapsbidrag till den skrivdidaktiska forskningen, så väl metodiskt
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som innehållsmässigt. Metodiskt innebär projektet en ovanlig ingång till utveckling av
bedömningskriterier, som kan utgöra exempel i kommande liknande arbeten i Norden.
Innehållsmässigt kommer projektet att innebära en omfattande och validerad beskrivning
av tidig skrivutveckling, vilket saknas i dag.

Kl 1700. Hvordan tilpasse den australske sjangerpedagogikken til en norsk
skolehverdag? Torvatn, Anne Charlotte & Ann Sylvi Larsen, Marit O.
Brujordet, Ingunn Ofte

NTNU, ILU
Vi er et forskerteam som følger lærere fra tre skoler i Trondheim som skoleres i sjanger-

pedagogikk, en tilnærming til skriveopplæring som er utviklet i Australia og som bygger
på lingvisten M. Hallidays systemisk funksjonelle grammatikk. I framlegget vil vi presen-
tere utfordringer ved å anvende en slik tilnærming til skriveopplæring i en norsk kontekst.
I arbeidet med å innføre pedagogikken har vi stadig møtt problemstillinger knyttet til
det grammatiske begrepsapparatet som er fremmed for norske lærere, da det ikke an-
vendes i den norske skolen. Vi har også møtt problemstillinger knyttet til ulike sjangre.
Innenfor sjangerpedagogikken jobber man med å gjøre elevene bevisste på ulike trekk
ved forskjellige skriftlige sjangre i skolen. Det viser seg imidlertid at hvilke sjangre som
får oppmerksomhet i skolen, kan være forskjellig fra land til land. Vår problemstilling er
følgende: Hvilke grammatiske begreper og hvilke ulike sjangre kan/bør introduseres i en
norsk variant av den australske sjangerpedagogikken?
Vi har besøkt skoler i Sverige og Danmark som har innført sjangerpedagogikk. En

sentral grunnbok er Rose & Martins Learning to Write, Reading to Learn (2012). Den-
ne tilnærmingen er tilpasset en svensk kontekst i Johansson & Rings Låt språket bära
(2012), hvor den systemisk funksjonelle grammatikken er beholdt. Skolebesøkene viste at
de svenske og danske skolene har valgt ulike løsninger i sine forsøk på å tilpasse pedago-
gikken til sitt skolesystem. I Danmark brukes både systemisk funksjonell grammatikk og
tradisjonell grammatikk parallelt, se blant Mulvad (2016). Besøkene har aktualisert for-
skjeller mellom landene angående hvilke sjangre som får mest oppmerksomhet. I Trond-
heim har vi diskutert hvilke sjangre som vektlegges i den norske skolen, og hvilke vi mener
bør vektlegges. Her har gjennomgang av læreplanen vært sentral, i tillegg til diskusjoner
mellom lærerne på de tre skolene om hvilke sjangre som brukes i skriveopplæringen, samt
grammatikkens plass i skriveopplæringen.
I framlegget ønsker vi å diskutere, og også få respons på, hvordan systemgrammatikken

kan tilpasses til norske klasserom. Prosjektet har også ført til oppmerksomhet rundt hvilke
sjangre elevene møter i skolen.Vår forskergruppe er i gang med å lage en norsk lærebok i
sjangerpedagogikk, og vil legge frem hvordan vi tenker rundt en tilpasning av modeller og
begreper i boka, slik at den kan danne en standard for både lærerstudenter og lærere som
ønsker å anvende sjangerpedagogikk. Prosjektet er et pionerprosjekt i norsk sammenheng.
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Rom 1425. Fagdidaktikk/matematikk

Kl 1530. Indekser som grunnlag for å stimulere til kritisk-matematisk
tenkning i skolen. Lilland, Inger Elin & Suela Kacerja, Rune Herheim

Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Presentasjonen tar utgangspunkt i et pågående forskningsprosjekt om indekser som

tema i lærerutdanning. Prosjektet har som formål å undersøke potensiale knyttet til
indekser som inngangsport for utvikling av kritisk-matematisk tenkning i lærerutdanning
og skole (Kacerja et al., 2017). Indekser er matematiske modeller som er mye brukt
for å definere ulike fenomener i samfunnet. Resultat framstår ofte som et enkelt tall,
mens den matematikkfaglige konstruksjonen, og dermed grunnlaget for resultatet, ofte
kan være lite tilgjengelig. Eksempler på indekser er Human Development Index (HDI),
Lykke-indeksen og Body Mass Index (BMI). Gjennom indekser blir matematiske begreper
og operasjoner brukt til å bestemme hvordan ulike fenomen i samfunnet skal måles,
samtidig som de bidrar i definering av et fenomen. Det siste er hva Skovsmose (1998)
kaller matematikkens formatterende kraft basert på argumentet «social phenomena are
structured and eventually constituted by mathematics» (p. 197). BMI brukes i dag i
samfunnet som et mål på fedme. Det blir presentert en analyse av en samtale der lærere er
invitert til å diskutere BMI spesielt, men også indekser generelt. Fokuset i presentasjonen
rettes mot erfarne læreres argumenter for og imot bruk av indeksrelaterte aktiviteter i
skolen.
Empirien er hentet fra to diskusjonsgrupper. Deltakerne i gruppene var tolv erfarne

barneskolelærere med ulik faglig bakgrunn og med inntil 30 studiepoeng i matematikk og
didaktikk. Lærerne var deltakere i et 30 studiepoengs kurs i Regning som grunnleggende
ferdighet og ble invitert til å delta i prosjektet. Gruppene diskuterte BMI og indekser
generelt i ca. en time. Diskusjonene skulle ta for seg tre aspekter: matematikk i indeksene,
rollen indekser kan spille i samfunnet og hvordan lærerne så muligheter og utfordringer
knyttet til å bruke indekser som grunnlag for utvikling av kritiskmatematisk tenkning hos
elever. Det ble tatt lydopptak av diskusjonene.Julie(2002) diskuterer to perspektiver på
matematisk modellering i skolen, modellering som innhold, og modellering som fartøy.
Et tredje perspektiv ble foreslått av Barbosa (2006), modellering som kritikk. Disse
tre perspektiver brukes som analyseredskap for å kategorisere lærernes argumenter om
bruk av indekser i skolen. Niss (2015) snakker om preskriptiv modellering som en type
modellering der målet er på å definere eller organisere virkeligheten. Indekser er en type
preskriptiv modellering, og Niss sin definisjon og hans forslag til aktiviteter i skolen
knyttet til preskriptiv modellering kan også være til nytte i vår analyse.
Arbeidet med analyser er i startfasen, men foreløpige funn indikerer at lærerne er

opptatt av skolens mandat, funksjon og rolle i samfunnet når de argumenterer for bruk av
indekserelaterte aktiviteter i skolen. Samtidig peker lærerne på at begrensede kunnskaper
om indekser kan være til hinder for å legge til rette for indeksrelaterte aktiviteter i
klasserommet.Lærerne forsøker å komme med konkrete eksempler på hvordan arbeid
med indekser/indeksrelaterte begreper kan se ut på forskjellige trinn. Modellering som
innhold kan sees knyttet til målingsaktiviteter, som f.eks. temperatur og nedbør, hvor
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lærerne peker på at elever selv sammenligner ulike målinger over tid for å kunne si noe
om et fenomen. Også modellering som kritikk kommer til uttrykk når lærerne snakker
om målingsaktiviteter. Et av argumentene deres for å arbeide med indekser handler om
å bevisstgjøre elevene om at «samfunnet faktisk driver og måler ting» Lærerne uttrykker
samtidig at undervisningsplaner og andre skolerelaterte rammer begrenser muligheten til
å legge til rette for aktiviteter hvor målinger skal foretas over tid.Lærernes refleksjoner
viser både muligheter og utfordringer de kan ha i arbeid med indekser, og modellering,
i matematikkundervisningen. Deres refleksjoner kan videre bidra i utvikling av opplegg
hvor kritiske refleksjoner om både matematikk og dens påvirkning er i fokus.

Kl 1600. IBL og matematisk literacy på småskulesteget. Sikko, Svein Arne
& Benedikte Grimeland

NTNU ILU
Undersøkande og utforskande arbeidsmåtar (IBL) blir trekt fram som mogelege inn-

gangar til læring der ein utviklar ei spørjande haldning og auka motivasjon for realfaga.
Matematisk literacy er ikkje eit veldefinert omgrep, men har i ulike avskuggingar og di-
verse kontekstar blitt halde fram og brukt knytt til kva matematikk kan bety i samfunnet.
Mykje av litteraturen både om IBL og matematisk literacy har vore sentrert om høgare
klassesteg. Vi fokuserer på kva dette kan bety på dei lågaste klassetrinna i skulen. Studien
er ein del av eit større, fleirfagleg literacy-prosjekt ved ILU NTNU. Undersøkinga vi tek
opp i denne presentasjonen er del av ein longitudinell studie om literacy og inquiry-based
learning (IBL) i matematikk og naturfag.
Datamateriale er samla inn i samband med gjennomføring av lesson study syklusar.

Kvar syklus består av: 1) felles førebuing der didaktikarar og lærarar utarbeider eit under-
visningsopplegg i lag, 2) ein lærar gjennomfører undervisninga medan resten av gruppa
observerer, 3) refleksjon og redesign av det observerte opplegget, 4) ny gjennomføring
(same eller ny lærar), 5) refleksjon over det redesigna opplegget, og eventuelt ny re-
design, og eventuelt 6) ny gjennomføring. Det blir teke lydopptak av alle møte og all
undervisning, medan undervisninga òg blir filma. I tillegg finst det observasjonsskjema
frå øktene. Elevar og lærarar blir intervjua og lærarane svarer på spørjeskjema ein gong
i året. Materialet bli analysert med bruk av rammeverket for IBL utvikla i Primas. Ma-
tematisk literacy blir analysert i med bruk av Goos et al.s modell for numeracy i det
21.århundre.
I denne presentasjonen ser vi på data frå økter på første og byrjinga av andre steget i

den norske grunnskulen, ei om bruk av norske myntar (og addisjon med tal opp til 20)
og ei om mønster og følgjer. Vi identifiserte fleire kjenneteikn ved IBL knytt til lærar- og
elevroller, læringsmiljø og klasseromskultur. Kva er matematisk literacy på dei lågaste
klassestega, og spesielt, kva tyder det å vere kritisk? Kan ein vere kritisk til det som blir
modellert matematisk? Finst det ulike modellar å velje mellom når ein skal studere noko
i verda med bruk av matematikk? Kva val står elevar overfor når det gjeld hjelpemiddel
og verktøy som kan vere til nytte i deira utvikling av matematisk kunnskap? Her er det
mange spørsmål som dukkar opp i analysen av materialet, og vi ser på nokre mogelege
svar.
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Kl 1630. Lærerstudenters innføring i funksjoner. Østerlie, Per Gunnar

ILU, NTNU
Både forskning, resultater fra grunnskoleeksamen og andre tester viser at funksjonslære

er utfordrende for elever i grunnskolen. De som skal bidra til å løse en slik utfordring
er framtidas lærere. Den utfordringen gis videre til oss lærerutdannere som skal legge
til rette for at nye matematikklærere skal gå ut i skolen med den nødvendige undervis-
ningskompetansen. I innlegget mitt vil jeg vise et forsøk på å lage, og gjennomføre, et
undervisningsopplegg som søker å gi GLU-studenter i Matematikk 2 5-10 en undervis-
ningskompetanse i funksjonslære. Forskningsspørsmålet er: Hvordan legge til rette for
en undervisning som støtter studenters undervisningskompetanse i funksjonslære?Et mål
var å komme fram til en lokale instruksjonsteori som et svar i form av heuristiske ret-
ningslinjer som kan følges ved tilsvarende undervisning. Det er ikke et mål å gi et direkte
svar i form av «slik skal det gjøres» eller «dette er den beste måten». For å gjøre det er
det gjennomført en analyse av undervisningen og studentenes oppnådde kompetanse.
Undervisningen ble utarbeidet og gjennomført som designforskning (Design Based Re-

search Collective, 2003) ved å utarbeide en hypotetisk læringsbane (cf. Clements & Sa-
rama, 2004) med en lokal instruksjonsteori (cf. Gravemeijer, 2004)som mål.I undervis-
ningsdesignet, og analysen av det, betraktes studenten som en deltaker i en diskurs ut
fra den kommognitive teorien til Sfard (2008). Et mål med designet blir da studentens
tingliggjøring (eng. reification) av funksjonsobjektet.
Gjennomføringen av undervisningseksperimentet bekrefter at temaet funksjoner er ut-

fordrende. Før undervisningen ga ingen studenter en fullt ut akseptert definisjon av en
matematisk funksjon og studentene knyttet funksjoner i stor grad til prosesser. Den lokale
instruksjonsteorien inneholder et grunnlag for å gi en undervisning som har studentenes
undervisningskompetanse som mål og gir en retning for framtidig undervisning, men be-
grenses av tilgjengelig tid til undervisning. En analyse av tekster i form av dreiebøker
(eng. lesson play)(Zazkis, Sinclair, & Liljedahl, 2009, 2013) skrevet etter endt undervis-
ning viser at når studentene skal beskrive egen tenkt undervisning i samme tema, ender
de opp med å støtte seg til lærebøker og læreplan og ikke den teorien undervisnings-
designet hadde som mål. Tekstene til studentene viser ikke en tydelig tingliggjøring av
funksjonsobjektet.Et bidrag til framtidig undervisning av lærerstudenter i funksjoner er
å reise en debatt om hvordan både strukturelle og didaktiske utfordringer kan møtes i
framtida.

Kl 1700. Viderutdanningsstudenters kunnskap om algebraiske uttrykk.
Tellefsen, Helga Kufaas & Aleksandra Khara Fadum

Oslomet
Videreutdanningsstudenters kunnskap om algebraiske uttrykk og hva det kan ha å si

for matematikkundervisning.Formålet er å presentere funnene fra en algebraisk oppgave
besvart av lærere på videreutdanningskurs i matematikk 5 - 10. Oppgaven som ble gitt var
et algebraisk uttrykk som de skulle forenkle, altså regne ut. I tillegg fikk de et eksempel
på en løsning fra en elev på 10.trinn der de skulle finne ut hvordan eleven har regnet og
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hvilke misoppfatninger som kunne være tilstede, samt hvordan de kunne hjelpe denne
eleven til å se sine egne feil.
Elevers problemer med algebra er vel kjent og det er et tema det har vært forsket en

del pa&#778; (Kieran (2007), Bell (1996), Tall & Thomas (1991). Det viser seg at nye
symboler skaper vansker og utfordringer og elever har problemer med algebraiske uttrykk
med tall og bokstaver og likninger som er sentrale objekter i algebra. Vi analyserer
våre data i lys av undervisningskunnskapsmodellen til Ball et al(2008)og likhetstegnets
betydning i matematikk (Jones (2009),Kieran(1981),Skemp(1976))
Vi har sett på hvilke misoppfatninger angående algebraiske uttrykk som går igjen hos

videreutdanningsstudentene og har delt disse i tre hovedkategorier: Løser som likning,
Løser det algebraiske uttrykket ved å fjerne nevner, Løser det algebraiske uttrykket ved
å beholde nevner, men mange andre misoppfatninger underveis.Videre er det interessant
å se hvordan lærere som selv har misoppfatninger vil hjelpe eleven med misoppfatninger
sammenlignet med lærere som selv forstår oppgaven og løser denne korrekt og hvordan
de vil hjelpe eleven på 10.trinn.

Rom 1426. Lærerutdanningsforsking ABLU

Kl 1530. Barnehagen som læringsarena i arbeidsplassbasert
lærerutdanning (ABLU). Ljunggren, Birgitte & Ranveig Lorentzen

DMMH
To tendenser diskuteres i internasjonal forskning på høyere utdanning: fleksibilisering

av studier og vektlegging av praksisnærhet med arbeidsplassen som en sentral lærings-
arena (Høydalsvik og Guldbrandsen 2016, Lester og Costley 2010). Paperet undersøker
nærmere den norske, arbeidsplassbaserte barnehagelærerutdanningen (ABLU). ABLU-
studiet er tidsfleksibilisert (3-årig studie over 4 år), praksisnært med krav om minimum
40 % stilling i barnehagen, samt at barnehagen som læringsarena for studentene vekt-
legges sterkt. Studentene kan også bidra til ansattes læring. Studenten og barnehagen
må balansere mellom ansatt- og studentroller. Ordningen kritiseres for manglende stu-
dentveiledning i praksis (NOKUT 2010, SINTEF 2014) og lite tid til å arbeide med
studentoppgaver i barnehagen (TFoU 2017:9). Barnehagen som læringsarena for ansa-
satte problematiseres. Den er en mager organisasjon med lite tid til kompetanseheving
(Haugum et al 2017) og med manglende bruk av fagspråk i praksis (Eik 2014, Ødegaard
2011). Derfor spør vi hvordan barnehagen fungerer som læringsarena for ABLU-studenter
og om ABLUstudiet bidrar til felles læring i ansattgruppen
For å belyse problemstillingen brukes organisasjonsteori som Senges (1999) begrep læ-

rende organisasjoner. Vi baserer oss på et sosiokulturelt syn på læring og teorier om
barnehagen som en sosiokulturell arena (Säljö, 2001). I tillegg har teorier om læring
og om hvordan læring overføres mellom ulike læringsarenaer (Eraut, 2004) som mellom
læring på campus og læring i barnehagen, vært sentrale. Dette inkluderer teoretisk dis-
kusjon om hvordan barnehagen som læringsarena legger til rette for en overføring av
vertikale læringsdiskurser fra en akademisk utdanning som vektlegger faglige begrep og
analyse (Bernstein 1999) til en barnehageorganisasjon preget av horisontale læringsdis-
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kurser. Dette omfatter også bruk av begrepet, rekontekstualisering av kunnskap (Heggen
& Raaen, 2014). Data er hentet fra case-studier i 3 barnehager med ABLU-studenter,
som hadde avtale med tre forskjellige utdanningsinstitusjoner og studieprogram. Data er
generert gjennom individuelle - og gruppeintervju med barnehagens leder, barnehagelæ-
rere, assistenter og ABLU-studenter. Dokumenter fra de forskjellige studieprogrammene
er også analysert
ABLUstudenten bidrar til et kompetanseløft i barnehagen, spesielt knyttet til nye må-

ter å jobbe på i praksis. De organisatoriske rammene i barnehagen, begrenser mulighet
for felles samskapt læring i barnehagen. Læring og kunnskapsoverføring mellom student
og ansatte er ikke satt i system og formalisert. ABLU-studenter initierer selv bruk av ny
kunnskap og ferdigheter oppnådd ved utdanningsinstitusjonen. Vertikale læringsdiskurser
reflekteres i studentens praksis, men vi finner begrenset tid for refleksjon og veiledning
i barnehagen for studenten. Barnehagene er en læringsarena for ressurssterke studenter
som selv tar initiativ. Studentene opplever i noen grad konflikter mellom student- og
arbeidstakerrollen. Studien problematiserer barnehagens evne til å være en læringsarena
som utvider grunnleggende læring knyttet til praktisk erfaring og vertikale læringsdis-
kurser. EU ber om mer fleksible lærerutdanningsprogrammer (European Union 2015).
Det mangler kunnskap om hvordan slike fleksible utdanningssystemer fungerer i praksis.
Funnene fra denne studien bidrar til utvidet kunnskap om barnehagen som læringsarena
for fleksible barnehagelærerutdanninger.

Kl 1600. Studentenes erfaringer møter teoretiske perspektiver. Børve, Elin
& Gunn Anita Søraunet, Maria Selmer- Olsen

Nord universitet
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er en deltids, samlingsbasert ut-

danning over fire år. I tillegg til fysiske campussamlinger er studiet i stor grad nettbasert.
Studentene jobber i barnehage ved siden av studiene, og egen arbeidsplass blir en viktig
læringsarena for studentene.Tema for prosjektet er studentenes opplevelse av studiets
ulike læringsarenaer, og vi tar utgangspunkt i to fremtredende læringsarenaer for ABLU-
studentene. Både deres egen barnehage som de arbeider i til daglig, og IKT-støttet un-
dervisning er de rom for læring som er i fokus for studien.Vårt felles fokus er hvordan vi
kan legge til rette for god barnehagelærerutdanning for deltidsstudenter som har jobb i
barnehage, og hvordan studentenes egen arbeidsplass kan nyttiggjøres som læringsarena.
Med bakgrunn i denne har vi valgt å gå inn i ulike problemstillinger med utgangspunkt
i vårt felles, innsamlede datamateriale.I dette delprosjektet blir følgende problemstilling
belyst:Hvordan kan veiledning i egen barnehage styrke barnehagen som læringsarena for
ABLU studenten?
Vi har brukt både kvalitativ og kvantitativ metode. For å få tak i studentenes opp-

levelse av studiets læringsarenaer har vi gjennomført tre fokusgruppeintervju med til
sammen 15 3.årsstudenter fra to ulike utdanningsinstitusjoner, to fysiske intervju, og ett
nettbasert. I tillegg gjennomførte vi en spørreundersøkelse som ble sendt ut til samtlige
styrere og veiledere/mentorer ved tilhørende ABLU-barnehager til tredje årstrinn ved dis-
se to utdanningsinstitusjonene. Her spurte vi om hvilken opplevelse styrere og det øvrige
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barnehagepersonalet har om egen barnehage som læringsarena for barnehagelærerstuden-
tene som arbeider der.Vi har hovedsakelig lagt vekt på bearbeiding og sammenstilling
av funn fra fokusgruppeintervjuene. Datamaterialet fra spørreskjemaet blir brukt som
supplement i analysearbeidet. Samlet gir dette oss et bredt datamateriale og ulike mu-
ligheter til å belyse problemstillingene. Veiledningsteori,vil være noe av teorigrunnlaget
for å belyse problemstillingen.
Funn i undersøkelsen viser at flere av studentene opplever at de enten ikke får eller

benytter seg av veiledning i egen barnehage.Mye tyder på at disse studentene opple-
ver seg lite støttet i utdanningsløpet på egen arbeidsplass. Studentene ytrer at for å
få godt utbytte av den nyervervede fagkunnskapen sin trenger de støtte i egen barne-
hage.Undersøkelsen tyder også på at organisering, struktur,forventningsavklaring, kom-
petanse hos de ansatte er vesentlige elementer som både kan fremme og hemme bruken av
veiledning.Barnehagens egen opplevelse av seg selv som læringsarena løftes også opp.Slik
vil en også se på hvordan veiledningen og støtten foregår av de som veileder ABLU stu-
denten i barnehagen. Å få frem studentperspektivet vil være en viktig innfallsvinkel for
å utvikle god barnehagelærerutdanning. Prosjektets resultater bør kunne ha overførings-
verdi til andre studieprofiler.

Kl 1630. Studentenes erfaring møter teoretiske perspektiver. Søraunet,
Gunn Anita & Maria Selmer-Olsen, Elin Børve

DMMH
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er en deltids, samlingsbasert ut-

danning over fire år. I tillegg til fysiske campussamlinger er studiet i stor grad nettbasert.
Studentene jobber i barnehage ved siden av studiene, og egen arbeidsplass blir en viktig
læringsarena for studentene.Tema for prosjektet er studentenes opplevelse av studiets
ulike læringsarenaer, og vi tar utgangspunkt i to fremtredende læringsarenaer for ABLU-
studentene. Både deres egen barnehage som de arbeider i til daglig, og IKT-støttet un-
dervisning er de rom for læring som er i fokus for studien.Vårt felles fokus er hvordan vi
kan legge til rette for god barnehagelærerutdanning for deltidsstudenter som har jobb i
barnehage, og hvordan studentenes egen arbeidsplass kan nyttiggjøres som læringsarena.
Med bakgrunn i denne har vi valgt å gå inn i ulike problemstillinger med utgangspunkt
i vårt felles, innsamlede datamateriale.I dette delprosjektet blir følgende problemstilling
belyst: Hvordan aktiveres studentenes praksiserfaringer i møte med teoretiske perspekti-
ver?
Vi har brukt både kvalitativ og kvantitativ metode. For å få tak i studentenes opp-

levelse av studiets læringsarenaer har vi gjennomført tre fokusgruppeintervju med til
sammen 15 tredjeårsstudenter fra to ulike utdanningsinstitusjoner, to fysiske intervju,
og ett nettbasert. I tillegg gjennomførte vi en spørreundersøkelse som ble sendt ut til
samtlige styrere og veiledere/mentorer ved tilhørende ABLU-barnehager til tredje års-
trinn ved disse to utdanningsinstitusjonene. Her spurte vi om hvilken opplevelse styrere
og det øvrige barnehagepersonalet har om egen barnehage som læringsarena for barne-
hagelærerstudentene som arbeider der.Vi har hovedsakelig lagt vekt på bearbeiding og
sammenstilling av funn fra fokusgruppeintervjuene. Datamaterialet fra spørreskjemaet
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blir brukt som supplement i analysearbeidet. Samlet gir dette oss et bredt datamateriale
og ulike muligheter til å belyse problemstillingene. Praksisarkitekturer og samspill mel-
lom individ og system vil utgjøre noe av teorigrunnlaget for å belyse problemstillingen.
Sentrale funn viser at studentene ser på seg selv med nye øyne, med mer faglig tyngde

og kompetanse som de prøver å synliggjøre gjennom bidrag i møter og faglige diskusjo-
ner, samt endret hverdagspraksis i egen barnehage. Studentene peker på verdien av tett
kobling mellom teori og praksis. Økt refleksjon rundt egen rolle og syn på barn er også
funn jeg skal se nærmere på. Studentene trekker frem utfordringer de møter i forhold
til identitet/tilhørighet/gruppefølelse på veien fra assistentrollen til barnehagelærerrol-
len. Disse utfordringene sees i sammenheng med ervervelsen av ny teoretisk kunnskap
og mulighetene for å synliggjøre den, og er utgangspunkt for diskusjon rundt samspillet
mellom individ og system.Å få frem studentperspektivet vil være en viktig innfallsvinkel
for å utvikle god barnehagelærerutdanning. Prosjektets resultater bør kunne ha overfø-
ringsverdi til andre studieprofiler (eksempelvis ordinære deltidsstudier for studenter med
erfaring fra barnehage, men også heltidsstudier).

Kl 1700. Et relasjonelt perspektiv på IKT-basert undervisning.
Selmer-Olsen, Maria & Gunn Anita Søraunet, Elin Børve

DMMH
Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (ABLU) er en deltids, samlingsbasert ut-

danning over fire år. I tillegg til fysiske campussamlinger er studiet i stor grad nettbasert.
Studentene jobber i barnehage ved siden av studiene, og egen arbeidsplass blir en viktig
læringsarena for studentene. Tema for prosjektet er studentenes opplevelse av studiets
ulike læringsarenaer, og vi tar utgangspunkt i to fremtredende læringsarenaer for ABLU-
studentene. Både deres egen barnehage som de arbeider i til daglig, og IKT-støttet un-
dervisning er de rom for læring som er i fokus for studien. Vårt felles fokus er hvordan
vi kan legge til rette for god barnehagelærerutdanning for deltidsstudenter som har jobb
i barnehage. Med bakgrunn i denne har vi valgt å gå inn i ulike problemstillinger med
utgangspunkt i vårt felles, innsamlede datamateriale. Problemstillingen for mitt delpro-
sjekt tar utgangspunkt i den IKT-støttede undervisningen, og spør: Hvilken betydning
har etablering av relasjoner for studentdeltakelse og kvalitet i IKT-basert undervisning?
Vi har brukt både kvalitativ og kvantitativ metode i datainnsamlingen. For å få tak

i studentenes opplevelse av studiets ulike læringsarenaer har vi gjennomført tre fokus-
gruppeintervju med til sammen 15 tredjeårsstudenter fra to ulike utdanningsinstitusjoner,
to fysiske intervju, og ett nettbasert. I tillegg gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant
samtlige styrere og veiledere/mentorer ved tilhørende ABLU-barnehager i tredje årstrinn
ved disse to utdanningsinstitusjonene. Her spurte vi blant annet om hvilken opplevelse
styrere og det øvrige barnehagepersonalet har om egen barnehage som læringsarena for
barnehagelærerstudentene som arbeider der. Vi har hovedsakelig lagt vekt på bearbeiding
og sammenstilling av funn fra fokusgruppeintervjuene. Datamaterialet fra spørreskjemaet
blir brukt som supplement i analysearbeidet. Samlet gir dette oss et bredt datamateriale
og ulike muligheter til å belyse problemstillingene. I mitt delprosjekt vil materialet bli
belyst og diskutert ut fra relasjonsteori og perspektiver på IKT-basert undervisning.
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Å få frem studentperspektivet vil være en viktig innfallsvinkel for å utvikle god barne-
hagelærerutdanning. Prosjektets resultater bør kunne ha overføringsverdi til andre stu-
dieprofiler (eksempelvis ordinære deltidsstudier for studenter med erfaring fra barnehage,
men også heltidsstudier). Foreløpige funn som aktualiserer et fokus på relasjoners betyd-
ning for IKT-basert undervisning, er blant annet at ABLU-studentene under flere av
temaene for fokusgruppeintervjuet betoner betydningen av de relasjoner som etableres
gjennom møter på campus og i studiegruppene. Dette synes å være en viktig forutsetning
for å våge å ta ordet eller å bidra gjennom chattemulighetene i den digitale undervis-
ningsplattformen. Studentene betoner også sterkt betydningen av muligheter for aktiv
studentdeltakelse i den IKT-baserte undervisninga, noe som igjen forutsetter at de våger
å tre frem i det digitale rommet. Disse funnene vil diskuteres ut fra blant annet relasjons-
teori, og jeg vil tilstrebe å peke på mulige implikasjoner dette kan ha for planlegging av
andre IKT-støttede studieprogram.
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Rom 1521. Lærerutdanningsforskning — kroppsøving

Kl 1015. Økning av timetallet, bruk av aldersblanding og valgmuligheter i
kroppsøving. Lomsdal, Sondre Arntzen & Knut Skjesol, Svein Olav Ulstad

Nord Universitet
I perioden 2012-2015 ble det gjennomført et prosjekt ved en ungdomsskole, hvor målet

for prosjektet var å skape et godt skolemiljø ved å satse på fysisk aktivitet. Prosjektet gikk
ut på å øke timetallet i kroppsøving, innføre aldersblanding og gi elevene valgmuligheter
i kroppsøving. I forbindelse med prosjektet ønsket man å se på trivsel på skolen og i
kroppsøvingsfaget, motivasjon for deltakelse og bruk av læringsstrategier i kroppsøving.
I kroppsøvingsfaget ble timeantallet økt med 114 timer, fordelt på tre år. Timeantallet

i kroppsøving var på 4 skoletimer i uka på alle klassetrinn. De 4 timene ble delt inn i 2 ti-
mer kroppsøving + 2 timer kroppsøving fordypning. 2 timer kroppsøving med egen klasse,
og 2 timer kroppsøving fordypning ble gjennomført i aldersblanda grupper. I kroppsøving
fordypning fikk elevene gjøre valg i forhold til hvilke aktiviteter de ville delta på. Elevene
fikk 5-6 valgmuligheter ved hvert valg, og det ble gjennomført 2 valg per skoleår. Valgene
representerte et mangfold av ulike aktiviteter med hensikt å «treffe» elevmassen. Alle
kroppsøvingstimene ble gjennomført av lærere med kroppsøvingsfaglig utdannelse. Fra
prosjektet startet høsten 2012 og frem til våren 2015 ble det gjennomført tre spørreunder-
søkelser, som undersøkte motivasjonelle sammenhenger og faktorer som kan være med på
å påvirke elevenes motivasjon. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse midt i prosjekt-
perioden, som så på aldersblanding, elevenes trivsel, medbestemmelse og valgmuligheter.
Deltakelsen var på rundt 260 elever på hver undersøkelse med lik kjønnsfordeling. Det
ble også gjennomført intervju med to lærere som underviste i kroppsøving ved skolen.
Funn som ble gjort viser en økende grad av bruk av læringsstrategier i kroppsøvings-

faget hos elevene i løpet av prosjektperioden. Elevene opplevde å få dekket sine behov i
forhold til sosiale relasjoner, autonomi og kompetanse og de opplever lærerne som støt-
tende i stor grad. Det uttrykkes også stor trivsel i forhold til kroppsøvingsfaget og skolen.
Elevene var positive til bruk av aldersblanding og syntes det var spennende valgmulighe-
ter. Når det gjelder elevenes motivasjon i faget kroppsøving, er den stabil gjennom hele
perioden. I lys av vedtak om innføring av fysisk aktivitet hver dag i skolen og arbeid med
fagfornyelsen, kan funn i denne undersøkelsen være et interessant bidrag i debatten om
hvordan kroppsøving skal utøves i fremtiden, og hvordan man skal kunne organisere inn
fysisk aktivitet hver dag i skolen.

46



Parallellsesjon C - 25. oktober 1015-1215

Kl 1045. Økt kunnskapsforståelse gjennom omvendt undervisning i
kroppsøving. Bjerke, Øyvind & Ove Østerli

NTNU
Hensikten med prosjektet er å undersøke hvordan kroppsøvingsstudenter opplever bru-

ken av metoden «omvendt undervisning» i praktiske og teoretiske emner i kroppsøvings-
undervisningen i lærerutdanningen ved NTNU. Forskningsspørsmålet vårt er i hvilken
grad vil studenter øke sin kunnskapsforståelse i undervisning gjennom omvendt under-
visning i kroppsøving. Tidligere studier på omvendt undervisning har i hovedsak blitt
gjort på realfag i høyere utdanning, med fokus på læringsutbytte. Bruk av omvendt un-
dervisning tyder på å ha en effekt på studentenes forberedelse til undervisning, og økt
engasjement i selve undervisningen (McLaughlin et al., 2014). Det hevdes også at meto-
den gir studentene en dypere forståelse av lærestoffet og mer livslang læring (Bergmann
& Sams, 2012). I senere tid har det blitt gjort noen få studier på metodens innvirk-
ning studentenes læringsprosesser (Uzunboylu & Karagozlu, 2015), men det mangler mer
forskning på metoden innenfor praktiske fag, og spesielt hvordan undervisningsmetoden
innvirker på studentenes kunnskapsforståelse og mestringsforventning.
I studieåret 15/16 og 16/17 var seks ulike studentgrupper vært involvert i prosjektet.

Fire grupper som intervensjonsgruppe (N=87) og to grupper som kontrollgruppe (N=43).
Alle gruppene har svart på spørreskjemaet SIMS (Standage, Treasure, Duda, & Prusak,
2003) som måler situasjonsbestemt motivasjon for en aktivitet før og etter perioden. In-
tervensjonsgruppen fulgte et opplegg med omvendt undervisning, mens kontrollgruppene
fulgte ett opplegg med tradisjonell undervisning med samme innhold. Det ble undervist
i både et praktisk emne (dans) og et teoretisk emne (motorisk læring). Totalt var in-
tervensjonsperioden på 11 ulike undervisningsøkter over en periode på tre måneder. Det
ble gjennomført semistrukturerte intervjuer av studenter i fokusgrupper. Fire intervjuer
med fire eller fem studenter i hvert. Totalt 22 studenter ble intervjuet.
Tentative resultater viser positiv effekt på studentenes kunnskapsforståelse, spesielt

studentenes mestringsforventning til å forstå innholdet i undervisningene og hvordan de
kan aktivt delta i undervisningen.

Kl 1115. Fair play som djupnelæring i kroppsøving i utdanning og praksis.
Lauritzen, Åge & Petter Erik Leirhaug, Reidun Nerhus Fretland og Joar
Fossøy

Høgskulen på Vestlandet
Fair play som omgrep fekk ein styrka posisjon i revidert læreplan i kroppsøving frå

august 2012. På bakgrunn av ein empirisk studie om korleis lærarar på 5.-7. årssteg og
lærarstudentar i utdanning oppfattar og beskriv arbeid med fair play i kroppsøving, er
formålet med presentasjonen å utforske eventuelle ulikskapar mellom gruppene, og kva
dette kan fortelje om betyding av politisk initierte læreplanendringar i praksisfelt og læ-
rarutdanning. Identifiserte ulikskapar vil bli drøfta i lys av djupnelæring som eit sentralt
omgrep i pågåande fagfornying i norsk skule (Meld. St. 28 (2015-2016); NOU 2015:8).
Med eit særleg perspektiv på fair play som grunnlag for djupnelæring i kroppsøving har

47



Parallellsesjon C - 25. oktober 1015-1215

vi formulert følgande problemstilling: «Korleis beskriv lærararar og lærarstudentar deira
oppfatning av fair play i kroppsøving etter læreplanendringa 2012 og korleis kan desse
beskrivingane tolkast i lys av læreplan og djupnelæring?».
Metode for datainnsamling er fokusgruppeintervju og dokumentanalyse. Lærarar og

studentar er intervjua kvar for seg. Det er gjennomført seks fokusgruppeintervju med
totalt 19 lærarar som underviser i kroppsøving på 5.-7. årssteg ved 11 ulike skular, og
fire fokusgruppeintervju med totalt 19 PPU-studentar med kroppsøving som fagdidaktisk
innretting. Intervjumaterialet er analysert og diskutert mot læreplan, sentrale dokument
i fagfornyinga og teori om danning og djupnelæring.
Lærarane beskriv ein praksis prega av tilfeldige situasjonar meir enn planlagt og be-

visstgjerande læringsarbeid. Det indikerer at fair play ikkje er praktisert som eit område
i kroppsøving med eigne læringsmål. Fair play verkar heller å handle om generell mo-
ralsk oppseding og disiplinering av elevar. Samstundes kjem det fram fleire døme som vi
gjennom analysane meiner gir ei god ramme for å utvikle djupnelæring kring fair play.
Til samanlikning uttrykker studentane ein meir spissa refleksjon kring fair play i kropps-
øvingskonteksten og beskriv omgrepet som sentral del av faget sitt danningsoppdrag.
Studentane er tydeleg på læraren si rolle som etisk forbilde og tilretteleggar for refleksjon
blant elevane om deira moralske og sosiale utøving. Studentane tolkast å beskrive arbei-
det med fair play som ein del av den planlagde læringsaktiviteten i faget og som viktig
grunnlag for eleven si læring. Både lærarane og studentane legg for dagen ei heilskapleg
forståing der arbeid med fair play vert grunnlag for utvikling av sosiale og emosjonelle
kompetansar, i tråd med satsingane i framtidas skule. I lys av korleis styringsdokument
beskriv djupnelæring, underbygger våre analyser at systematisk og planlagt arbeid med
fair play kan vere eit godt døme på dette. Men vi les også korleis lærarstudentane ver-
ker ha betre forståing for dette enn dei praktiserande lærarane. Vi avrunder med nokre
spørsmål om kva det kan bety for oss som lærarutdannarar og implementering av lære-
planendringar meir generelt.

Kl 1145. Hvordan lærer studentene best i ABLU og Fysisk aktivitet og
helse? Berg, Anne

DMMH
Vi er alle forskjellige og lærer derfor gjennom forskjellige måter og metoder. Noen

lærer best gjennom å se på ting, andre når de hører, andre når de får ta og føle på
ting mens andre igjen når de får lære med hele kroppen involvert. Slik vi selv lærer,
slik har vi også lett for å undervise (Bostrøm, 2001). 35 studenter ved ABLU 2p og
3p fikk et spørreskjema de skulle svare på. De fleste var assistenter, eller hadde stilling
som konstituert pedagogisk leder i barnehagen. I gjennomsnitt hadde de jobbet i 11 år i
barnehagen. Problemstilling: er undervisningen i NHB i tråd med studentenes på ABLU
DMMH?Formålet med studien var å fokusere på undervisningen i fysisk aktivitet og
helse, for å se om den var i tråd med studentenes måte å lære best på. Var det grunn til
å gjøre endringer i min undervisning for fremtidige studenter?
Spørreskjema som metode ble benyttet. Studentene fikk fem spørsmål. Spørsmålene

skulle gjenspeile hvordan de generelt lærte best, og hvordan de spesielt lærte best i fysisk
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aktivitet og helse. Svarene ble transkribert og deretter gjort kvalitativ. Undervisnings-
metodene som ble kategorisert ut fra svarene, og var variasjon, frontal, streamet, ute, i
gymsal og gruppearbeid.
Resultatet viste at studentene likte undervisning i gymsal og ute best, der de kunne

bruke hele kroppen. De likte også at undervisningen var variert. Undervisningen i fysisk
aktivitet og helse var dermed i tråd med hvordan studentene lærte best. Det er liten
grunn til å gjøre store endringer i undervisningen i fysisk aktivitet og helse. Men flere
tema kan gjerne gjøres praktisk. Varierte læringsmetoder gir studentene økt motivasjon
for egen læring. Gjennom studentaktivitet kan jeg som lærer «studere» mine studenter,
bli kjent med dem, og tilpasse undervisningen slik vi kan skape mening sammen og danne
motivasjon for læring.

Rom 1111. Lærerutdanningsforskning — Ledelse

Kl 1015. På vei mot barnehagelæreryrket - deltidsstudentens opplevelse av
egen identitetsutvikling som barnehagelærer. Granrusten, Per Tore

DMMH
Studien «På vei mot førskolelæreryrket» har fulgt to kull med deltidsstudenter gjennom

4 år mot en bachelorgrad som barnehagelærer, og et år etter avsluttet studie. Prosjek-
tet har tre forskere, Per Tore Granrusten, Sissel Mørreaunet, og Jon Olaf Berg. Av de
temaene vi ønsket å studere var bl.a. forventninger, motivasjon, utvikling av profesjon-
sidentitet, opplevelse av studiesituasjonen, oppfatninger om framtidig jobb som barne-
hagelærer, ledelse, og profesjonsoppfatninger. Problemstillingen i denne presentasjonen
er:Hvordan utvikler identiteten som barnehagelærer seg gjennom studiet for studenter
med ulik yrkesmessig bakgrunn før studiet?Presentasjonen er basert på analyser av noen
utvalgte studenter gjennom studieløpet. Informantene er valgt ut etter analyser av inter-
vjuene i første intervjurunde hvor studentene var i ferd med å avslutte første semester.
Utvalgskriterier for videre analyse av denne presentasjonens problemstilling var infor-
mantenes yrkesbakgrunn før studiestart, og de forventingene de hadde til selve studiet.
Forventningsanalysen ble presentert etter et akseptert abstract på NERA-konferansen
2018.
En teoretisk tilnærming her er å se på identitetsutvikling i samspill mellom profesjon,

utdanning og arbeid (Heggen, 2008; Smeby, 2008; Smeby & Mausethagen, 2011). Stein-
nes (2013) har beskrevet endring av status og posisjon i samme fellesskap, overgang fra
assistent til barnehagelærer. Å flytte seg mellom ulike arenaer, f.eks utdanning og arbeid,
kan beskrives som «grensekryssing» og disse overgangene kan være viktige læringspro-
sesser (Smedby og Mausethagen, 2011). For vårt utvalg er dette en reell situasjon hvor
flere skifter status fra assistent til barnehagelærer på dispensasjon for så ved endt kva-
lifisering og sertifisering å gå over i en permanent barnehagelærerolle.Utvalget består av
totalt av 24 informanter, 12 i hvert kull, i alderen 19-54 år. Det er gjennomført individu-
elle Intervju i hvert av de fire studieårene, et fokusgruppeintervju ved studieavslutning,
og et individuelt intervju et år etter avlagt eksamen. Til sammen utgjør materialet 99
individuelle intervju og to fokusgruppeintervju.
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Foreløpige analyser viser at studentene har ulike utviklingsløp gjennom studiet. Dette
henger sammen med både bakgrunn, motivasjon og forventinger til studiet. Ved gjentatte
intervju gjennom studieløpet gir informantene uttrykk for denne utviklingen, og hvor-
dan forventinger og motivasjon har variert gjennom studiet. Flere av informantene kan
peket på situasjoner og erfaringer som har bidratt til at identitetsutviklingen har hatt
milepæler, noen av disse knyttet direkte til den undervisningen. For en utdanningsinsti-
tusjon kan det være av interesse å studere denne typen IKT-støttet profesjonsutdanning
basert på campusbaserte samlinger.Studiens bidrag til eksisterende forskning er at den
kan presentere data fra samme informantgruppe gjennom hele studieløpet og et år etter
avsluttet studie. Det vil antakelig kunne gi annen og supplerende kunnskap til studier
med et retrospektivt perspektiv.Denne presentasjonen hører sammen med presentasjo-
nen «På vei mot barnehagelæreryrket - deltidsstudentens fokus på kvalifisering og eller
sertifisering?» og de bør presenteres i samme parallellsesjon.

Kl 1045. På vei mot barnehagelæreryrket - deltidsstudentens fokus på
kvalifisering og eller sertifisering? Mørreaunet, Sissel

DMMH
Fra følgestudien «På vei mot barnehagelæreryrket» fokuseres det i denne presentasjo-

nen på deltidsstudentens forventninger og motivasjon gjennom studiet knyttet opp mot
sertifisering og eller kvalifisering inn mot yrket. Følgende delproblemstilling reises: Hva
preger studentenes forventninger og motivasjonen gjennom studiet? Hvilke implikasjoner
gir dette relatert til ønske om å bli sertifisert vs kvalifisert?En del av nyutdannede deltids-
studenter har lang erfaring fra arbeid i barnehage før utdanning, mye praksiserfaring og
forhåpentligvis kunnskap om det å arbeide med barn i barnehage. Flere av disse studen-
tene ønsker primært å få et stempel på kunnskapen sin altså å bli sertifisert få vitnemål
og kunne søke jobb eller være berettiget den jobben de allerede har (Steinnes,2013). Ikke
alle fokuserer kun på det å bli sertifisert. Mange studenter vil også gjerne kvalifiseres
gjennom studiet. Hva preger studentenes forventninger og motivasjon for det ene og eller
det andre sertifisering og eller kvalifisering?
Empirien hentes fra følgestudien «På vei mot barnehagelæreryrket». To kull med del-

tidsstudenter følges over fire år ved DMMH. Et strategisk utvalg på 24 studenter i alder
19-54, dybdeintervjues hvert studieår. Helt på slutten av studiet deltar de intervjuede
studentene i et fokusgruppeintervju. Alle intervjues også et år etter endt utdanning. De
siste intervjuene gjennomføres våren 2016. Intervjuene analyseres i lys av profesjonsteori
og motivasjonsteori. Jeg vil se på studentenes forventninger og motivasjon i lys av for-
holdet mellom sertifisering og kvalifisering (Steinnes, 2013; Smeby, 2008; Heggen, 2008;
Smeby & Mausethagen, 2011). Deci og Ryans (1991, 2005) selvbestemmelsesteori vekt-
legger tre hovedgrupper av psykologiske behov som representerer selve grunnlaget for
indre motivasjon. Disse behovene knyttes til behovet for å være kompetent, behovet for
selvbestemmelse og behovet for tilhørighet. Diskusjonen vil særlig kretse rundt forholdet
mellom kvalifisering og sertifisering i profesjonssammenheng. Prosjektet har tre forskere,
Sissel Mørreaunet, Jon Olaf Berg og Per Tore Granrusten.
Foreløpige funn peker i retning av at studentenes motivasjon for å søke studiet knyttes
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an til ønsket om ulik grad av å sertifiseres og/ eller kvalifiseres. Enkelte starter studiet
med et tydelig behov for å sertifiseres - sertifiseringssøkeren. Andre ønsker i større grad å
kvalifiseres - kvalifiseringssøkerne. Presentasjonen viser hvordan studentenes motivasjon
fluktuerer og bidrar til at sertifiseringssøkeren ønsker kvalifisering og kvalifiseringssøke-
ren demotiveres og tenker på å holde ut for å bli sertifisert. Dette endres flere ganger
gjennom studiet. Mulige grunner til dette drøftes i denne presentasjonen. OECD har
pekt på lav pedagogtetthet i norske barnehager og det trengs flere barnehagelærere for
å øke pedagogtettheten. Utdanningsinstitusjonene må satse både på å rekruttere og be-
holde studenter. Å «treffe» i forhold til ulike tilbud som kan sertifisere på den ene siden,
men ikke minst kvalifisere til yrket på den andre siden, blir viktig. Studentenes forvent-
ninger og motivasjon relatert til studiets relevans kan bli sentralt med tanke på å ta
ut danningen nettopp ved «vår» institusjon. Denne presentasjonen hører sammen med
presentasjonen «På vei mot barnehagelæreryrket - deltidsstudentens opplevelse av egen
identitetsutvikling som barnehagelærer» som bør presenteres i samme parallellsesjon.

Kl 1115. I tråd med godt faglig skjønn. Pedagogiske lederes arbeid for å
sikre det gode faglige skjønnet. Gotvassli, Kjell Aage & Torill Moe, Nord
universitet, Berit Irene Vannebo, Nord universitet

DMMH
Presentasjonen tar utgangspunkt i rammeplanens formulering om: Pedagogisk leder er

gitt ansvaret for å iverksette og lede det pedagogiske arbeidet, i tråd med godt faglig
skjønn. Dette er en ny formulering og ut fra dette formuleres følgende problemstillinger:
Hvilken forståelse har pedagogiske ledere av formuleringen godt faglig skjønn? Hvordan
utøves den pedagogiske ledelsen i barenhagen for å sikre at arbeidet foregår i tråd med
godt faglig skjønn?
Det empiriske materialet er basert på intervju med 8 pedagogiske ledere. Det vil også

bli presentert data fra barnevernlederes bruk av faglig skjønn i beslutningsprosesser. Det
teoretiske perspektivet tar utgansgpunkt i begrepet faglig skjønn som bevisste og/eller
intuitive prosesser (Kirkebøen, 2012) og Molanders (2013)skille mellom epistemiske eller
strukturelle mekanismer for å sikre best mulig faglig skjønn i profesjonsutøvelse.
Formuleringen av at det pedagogiske arbeidet skal iversettes og ledes i tråd med godt

faglig skjønn er ny i rammepalnen. Bidraget til feltet vil være å vise hvordan pedagogiske
ledere oppfatter og tolker denne formuleringen. Vi vil også ta opp hvordan pedagogiske
ledere arbeider for å sikre at det pedagogiske arbeidet blir gjennomført i tråd med godt
faglig skjønn. Vi vil også peke på faktorer som både hemmer og fremmer bruken av godt
faglig skjønn. Det empiriske materialet er nå under bearbeiding, men foreløpige funn
tyder på at pedagogiske ledere har en noe uklar oppfatning av begrepet faglig skjønn,
men at sentrale arbeidsmåter for å sikre best mulig faglig skjønn er å få gode diskusjoner
og refleksjoner i hele personalgruppen, slik at en kan sikre at flest mulig utvikler en felles
forståelse for oppdraget som er gitt i rammeplanen.
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Kl 1145. Microteaching som kroppslig læring i ledelse og veiledning.
Meyer, Grete Skjeggestad & Ingunn Reigstad

NLA Høgskolen
Problemstillingen er: Hvordan kan bruk av Microteaching og kroppslig læring gi stu-

dentene økt kompetanse som ledere?Dette er utdanningsforskning, rettet mot videreut-
vikling av forskningsbasert kunnskap, knyttet til en tverrfaglig undervisningsmetode. Som
pedagogikk- og dramalærere har vi gjennomført et FoU-prosjekt med tredjeårsstudenter
på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning (aBLU) og fordypningen Pedagogisk le-
delse, våren 2013 og 2016. Vi har brukt Microteaching som undervisningsmetode, for å gi
studenter en praksisnær tilnærming til og kroppslig erfaring med ledelse. De får ledelses-
erfaring ved å bruke dramakonvensjoner i ledelse av medstudenter i «personalmøter» eller
«samlinger med barn». Studentene deles i grupper og har ansvar for enten dramaoppgave
eller feedback på disse. De får kjenne på kroppen både hvordan det er å lede og det å gi og
ta imot feedback. Undervisningsformen innebærer aktivt studentarbeid der alle gruppe-
presentasjonene videodokumenteres for senere analyse. Tilbakemelding på studentenes
egne ledelsesoppgaver gjennomføres i to trinn. Først gjennom feedbackgruppenes tilbake-
meldinger, med på følgende plenumsvurderinger. Andre trinn er bruk av video-opptak,
med fellesvisning av både undervisnings- og feedbackgruppene og påfølgende analyse.
Det empiriske materiale består av våre egne logger, studentenes skriftlige og muntlige

evalueringer, skriftlig refleksjonsnotat som arbeidskrav og videoopptak fra undervisnings-
og feedbackgrupper. Tillatelse til å bruke dette materiale er innhentet skriftlig, med
informert samtykke fra studentene og også godkjent av NSD.Analyse av materialet er
gjort ved hjelp av mixed methods, med referanse til sentrale teoretikere.Teorigrunnlag
knyttet til kroppslig læring bygger på: Dewey (2005 [1934]), Merleau-Ponty (1994 [1945]),
Heathcote (1991, 2005) og Katafiasz (2013). Teorigrunnlag knyttet til Microteaching
som metode: Allen & Ryan (1969), Kohen & Kramarski (2012), Diana (2013), Meyer
og Reigstad (2014) og Kourieos (2016). Teorigrunnlag knyttet til ledelse og feedback:
Rodd (2012), Hartberg, Dobson og Gran (2012) og Gottvasli & Moen (2016), Spurkeland
(2017).
I høringsforslaget til Nasjonale retningslinjer (Uhr.no) legges det vekt på at barne-

hagelæreren er en lederutdanning (4.2.2), og det presiseres at utdanningen skal formidle
og engasjere studenten i forskningsbasert kunnskap, kritisk tenkning og vitenskapelige
arbeidsformer, slik at de som barnehagelærere kan ta i bruk ny kunnskap og videreut-
vikle både seg selv, sin profesjon og sin arbeidsplass etter endt utdanning. (4.2.5)Vår
forskning gir oss kunnskaper om Microteaching som et redskap for utvikling av person-
lige ledelsesferdigheter, som kan styrke den enkeltes profesjonskompetanse. Studentene
melder bl.a. at de blir involvert med både hode, kropp og følelser. De uttrykker at de
har fått mulighet til å utvikle egne ferdigheter som ledere og veiledere, innenfor trygge
rammer. De mener de kan bruke Microteaching-formen i tilrettelegging for veiledning av
fremtidige kollegaer.
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Rom 1427. Fokus på elever

Kl 1015. Skolen og livet - unges veier, omveier og avveier gjennom
yrkesopplæring. Lyngsnes, Kitt & Marit Rismark

Nord universitet/NTNU
I Norge begynner nesten hele årskullet på videregående skole etter fullført grunnskole.

Fem år senere er det imidlertid en stor andel av elevene som ikke har studie- eller yrkes-
kompetanse. I 2016 var det 86 prosent av dem som hadde begynt på studieforberedende
utdanningsprogram fem år tidligere som hadde fullført, mens det på yrkesfaglige studie-
program var 59 prosent som hadde fullført i samme tidsrom. Forskning på frafall har i
stor grad omfattet unge som alt har sluttet i opplæringen. I vår studie har vi derimot
fulgt 32 unge i seks år med utgangspunkt i følgende problemstilling: Hvilke valg gjør de
unge med hensyn til utdanning og yrke, og hva har betydning for disse valgene? Formålet
har vært å få fram deres egne forståelser, beskrivelser, erfaringer og opplevelser som har
vært viktige for de valgene de til enhver tid har gjort.
Et sentralt teoretisk begrep i studien har vært «læringsbane», konstruert med utgangs-

punkt i Hodkinson og Bloomers (2000) begrep «Learning careers».I en longitudinell,
kvalitativ studie over seks år har vi jevnlig intervjuet 32 unge. Frafallet er størst på yr-
kesfaglige utdanningsprogrammer, og vårt utvalg på 32 elever begynte i utgangspunktet
på tre ulike videregående skoler, og de var fordelt på de fleste yrkesfaglige utdanningspro-
grammene.Det ble gjennomført semistrukturerte intervju i alle intervjurundene. De unge
ble bedt om å beskrive og reflektere over nåtidige og tidligere skoleerfaringer, fortelle om
hendelser som var viktige i deres liv både i øyeblikket og tidligere, samt se for seg mulige
framtidsplaner (hvor vil vi finne deg om 2 år, 5 år osv). Gjennom denne tilnærmingen
prøvde vi å få innsikt i deres egne planer og valg, og å fange inn kontekstuelle forhold
som hadde betydning for hvordan deres læringsbaner ble formet, utviklet og endret.
Gjennom analysene av våre data innsamlet gjennom seks år har vi kommet fram til

at de tre kategoriene «stayers», «movers» og «leavers» tegner et bilde av unges mang-
foldige veier, omveier og avveier gjennom videregående opplæring. De gir en grovmasket
beskrivelse av de ulike læringsbanene. Kategorien «stayers» beskriver dem som fullførte
sin planlagte utdanning på normert tid. Kategorien «movers» beskriver dem som endret
kurs underveis og enten fullførte innen fem år eller fullførte/fullfører etter den tid. Kate-
gorien «leavers» beskriver dem som ikke fullførte videregående opplæring i perioden vi
studerte, og som heller ikke var i et utdanningsløp etterpå. De hadde forlatt videregående
opplæring.

Kl 1045. Er støtte fra medelever viktigere enn lærerstøtte for ensomme
elever? En kvantitativ studie av elever i videregående skole. Bækkelien,
Bente & Audhild Løhre

NTNU Institutt for lærerutdanning
Ensomhet har stor betydning for helse og livskvalitet, og her til lands har ensomhet

blant unge fått økt oppmerksomhet de senere årene. Formålet med denne presentasjonen
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er å undersøke hvilke individuelle og klasserelaterte faktorer som assosieres med opplevd
ensomhet, og vi spør: Har emosjonelle og somatiske vansker, selvvurdering av kompetan-
se, selvverd, støtte fra medelever og fra lærere sammenheng med ensomhet, og har disse
faktorene samme betydning for jenter og gutter?
Data er hentet fra et bekvemmelighetsutvalg ved 13 videregående skoler i Sør-Trøndelag.

I alt deltok 2529 elever i 1. videregående ved å svare elektronisk på spørreskjema høsten
2015. Undersøkelsen bestod av spørsmål fra ulike validerte skalaer, samt at forskerne la til
egne spørsmål. I denne studien benyttes en todelt sumskåre av ensomhetsspørsmål som
avhengig variabel mens de uavhengige dekker emosjonelle problemer, somatiske sympto-
mer, selvvurdering av kompetanse, selvverd, støtte fra medelever og emosjonell så vel
som instrumental støtte fra lærer. Vi brukte logistisk regresjon med odds ratio (OR) og
95% konfidensintervall (CI). P-verdier < 0,05 ble ansett som signifikante.
Resultatene viste til dels store likhetstrekk mellom jenter og gutter. For begge kjønn

hadde emosjonelle problemer sterk sammenheng med ensomhet, selv om slike problemer
hadde større betydning for jenter (OR 3,25) enn for gutter (OR 2,15). Støtte fra medelever
hadde en negativ og sterk sammenheng med ensomhet, og sterkere for jenter (OR 0,28)
enn for gutter (OR 0,36). Når det derimot gjelder selvverd, så det ut til at guttene var
mer sårbare. Gutter med lavt selvverd hadde 32% høyere sannsynlighet for å rapportere
ensomhet enn gutter med høyt selvverd. For jenter var det ingen signifikant assosiasjon
mellom selvverd og ensomhet. De øvrige forklaringsvariablene var ikke assosiert med
ensomhet i den multivariate analysen. Det som overrasket mest, er at både emosjonell og
instrumentell lærerstøtte mistet sin forklaringskraft når det ble kontrollert for de andre
variablene. Dette funnet indikerer at skolen fortsatt må legge stor vekt på å bygge positive
og trygge klassemiljø der elever lærer å støtte hverandre, noe som kan virke forebyggende
hos elever med potensiell ensomhet. Slik kan støtte fra medelever være vesentlig for
ungdomspopulasjonens psykiske helse. Imidlertid må studien etterprøves i andre store og
gjerne representative utvalg for å sikre generaliserbarheten.

Kl 1115. Så bra jeg lærte dette. Lærerstudenters møte med kunnskap om
barn med ekstra læringspotensial. Jokstad, Gunnvi Sæle

NLA Høgskolen, Bergen
På hvilken måte kan kunnskap om barn med ekstra læringspotensial endre studenters

tenkning om tilpasset opplæring?Presentasjonen ønsker å gjøre rede for og belyse hvor-
dan lærerstudenters møte med dette temaet i Pedagogikk og elevkunnskap endrer deres
tenking om tilpasset opplæring. Fra en enklere didaktisk tenkning om tilpasset opplæring
generelt og ekstra fokus på elever som trenger spesial tilrettet undervisning, blir studen-
ter oppmerksom på det spesifikke ved barn med ekstra læringspotensial. Disse elevene
er ikke bare høyt presterende og mange av dem har og viser stor mistrivsel i skolen. Læ-
rerstudenters møte med denne kunnskapen, endrer deres tenkning og mange studenter
ønsker å sette seg dypere inn i dette temaet for å kunne møte dem på en ivaretakende
og læringsfremmende måte.
Lærerstudenter møter temaet i en obligatorisk undervisning/fagdag i 2. året i lærer-

utdanningen. Knyttet til denne dagen svarer studentene på «hvilke oppdagelser de har
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gjort». 6 studenter valgte å skrive om dette teamet i sin bacheloroppgave året etter. I
etterkant av innleveringen redegjør de for grunner til å velge dette temaet, betydningen
denne kunnskapen har for dem, og hvordan de mener denne elevgruppen best kan ivare-
tas og legges til rette for i skolen.Materialet er spørreskjema med åpne kategorier, samt
fokusintervju. Studien er knyttet til NOU 2016:12 (2016). Mer å hente. Bedre læring for
elever med stort læringspotensial og Meld. St. 21 (2016-2017). Lærelyst tidlig innsats og
kvalitet i skolen
Kunnskap om forskjellen mellom «flinke elever og evnerike elever» (Smesrud, 2012 og

Skogen & Idsøe, 2011) gjør studenter oppmerksom på at det kan være elever med høyt
læringspotensial i klassen som ikke presterer som forventet. Gjennom hevet kompetanse i
å kunne kategorisere ulik adferd slik elever kan ha, blir lærerstudenter mer oppmerksom
på hvilke feiltolkninger de kan gjøre knyttet til prestasjoner og adferd i klasserommet.
Når identifiseringen av elevene er gjort, er tilretteleggingen i klasserommet gjennom or-
ganisatorisk og pedagogisk differensiering, som berikelse og fordypning, naturlig for disse
studentene å gjøre. Deres holdninger til elever med ekstra læringspotensial er ikke pre-
get av elitisme, slik tidligere forskning har antydet (Skogen, 2010, Skogen 2012, Hagenes
2009). Derved knuser disse studentene mytene; «Evnerike barn klarer seg selv» og «å
gi spesiell hjelp til evnerike er å anse som en uheldig elitisme» (ibid.) Kunnskap endrer
holdninger og fremmer pedagogisk handlingskompetanse.

Kl 1145. Barns forståelse av å være på flukt. Samoilow, Tatjana

NTNU, ILU
Flyktningsituasjonen er en del av barns og unges livsverdenen. Barn er både direkte

berørt av globale og regionale tragedier som vitner, ofre og aktører, og de er indirekte
berørt som mottakere av fortellinger og bilder av krig og flukt gjennommedia og kulturelle
uttrykk. Hvilke forestillinger om å være på flukt har barn som har sekundære erfaringer
med krig og flukt? Hvilke språklige og kulturelle ressurser tar barn i bruk når de skaper
mening av det de ser i blant annet media? Denne presentasjonen fokuserer på hvilke
forestillinger en gruppe norske barn har om å være på flukt med utgangspunkt i analyser
av barns tekster. Problemstillingen er: Hvilke forestillinger om å være på flukt kommer
til uttrykk i fiktive brev skrevet av sjetteklassinger, og hvordan kan disse forståes i et
diskursivt perspektiv?
Presentasjonen tar utgangspunkt i en analyse av 39 tekster som ble samlet inn på et

6. trinn ved en barneskole i Trøndelag i forbindelse med et kreativ-skrivings-verksted,
der elevene fikk i oppdrag om å skrive et fiktivt brev der de skulle beskrive det å være
på flukt. Analysen er forankret i kulturteoretiske og diskursanalytiske teorier. En grunn-
leggende tanke er at mennesker forstår verdenen gjennom språk, og at det er gjennom
språkliggjøringen at mennesker lærer seg nyansene i verden (Moi 2013). Samtidig er vår
forståelse alltid preget av det som allerede er tilgjengelig i form av symbolske former
(Tygstrup & Holm 2007), som myter, narrativer, sjangrer, bilder etc. Med utgangspunkt
i diskursanalytiske tilnærminger (Foucault 1972 & Fairclough 1995) vil analysen ta form
som nærlesninger av elevtekstene i lys av både den umiddelbare og den videre konteksten
(mikro- og makrokontekst). Ved å undersøke tekststrukturer, narrativer og bilder, har
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jeg undersøkt om man kan snakke om en spesifikk flyktningsdiskurs som har etablert seg
på trinnet, og diskuterer hvordan denne forholder seg til en nasjonal flyktningsdiskurs.
I en videre forstand vil jeg avslutningsvis diskutere skrivepedagogiske konsekvenser i et
danningsperspektiv (jf. Aase 2012).
Analysen viser at en rekke elementer går igjen, deriblant reisen over Middelhavet,

beskrivelser av redningsvester og grenser. Det er tydelig at flukt i stor grad knyttes til
krigen i Syria, mens andre kriseområder ikke nevnes. Videre kommer det til syne et bildet
av Norge som et idealisert sted. Det finnes få spor på flyktningspolitiske problemstillinger,
mens flere tekster viser høy grad av empati og forståelse for individuelle, psykologiske
problemstillinger. Prosjektet bidrar til kunnskap om barns forståelse av krig og kriser og
søker å gi et innspill til skriving i norskfaget i et danningsperspektiv.

Rom 702. Sosial og emosjonell kompetanse

Kl 1015. Sosial og emosjonell kompetanse og fungering blant barn i
barnehagen. Seland, Monica & Ellen Beate H. Sandseter, Johanne Rimul,
Anne Holla Sivertsen

SEED - Social and Emotional Education and Development: upscaling awareness and skills
in ECEC practice - er et Erasmus+ prosjekt hvor DMMH er partner. Prosjektet startet
i november 2017 og avsluttes i september 2019. Prosjektet inkluderer fem europeiske
land: Kroatia, Ungarn, Latvia, Nederland og Norge. Hensikten med prosjektet er å få
mer kunnskap om femåringers sosiale og emosjonelle kompetanse og fungering i samspill
med barn og ansatte i barnehagen, noe som i prosjektet omtales som psykososial well-
being (trivsel). I fase 1 av prosjektet er det samlet inn data om femåringers psykososiale
well-being i hvert av de fem deltakende landene; 200 femåringer i hvert land, til sammen
1000 barn. Data er samlet inn ved hjelp av det internasjonale verktøyet UPSI-5. UPSI-5
er utviklet av International Child Development Initiative (ICDI) for å få økt kunnskap
om psykososial well-being i store grupper av barn. I tillegg er det foretatt kvalitative
intervju av styrere og barnehagelærere. I fase 2 av prosjektet vil utvalgte barnehager bli
invitert til å delta i et arbeid med kompetanseheving i barnehagen gjennom systematiske
grupperefleksjoner over egen praksis relatert til barns psykososiale well-being. I denne
sesjonen vil vi presentere forskningsresultater fra fase 1, både internasjonalt (fra alle de
fem landene i et komparativt perspektiv) og særskilte resultater fra de norske dataene.
Sesjonen vil også åpne for diskusjon rundt resultatene og hvordan det arbeides med å
fremme det psykososiale miljøet i norske barnehager.
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Rom 703. Lærerutdanningsforskning

Kl 1315. Barnehagelærerstudenters profesjonelle utvikling i praksis. Vala,
Heidi Østland & Ingunn Sælid Sell

Universitetet i sørøst-Norge
Årets FoU i praksis-konferanse har temaet «Politikk og kunnskap i norsk lærerutdan-

ning». De nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanningen (Kunnskapsdeparte-
mentet, 2012) presiserer at det skal være et likeverdig samarbeid mellom utdanningsinsti-
tusjonene og partnerbarnehagene i barnehagelærerutdanningen. Vår studie kan knyttes
til «Lærerutdanning 2025» (Kunnskapsdepartementet, 2017) som løfter frem «innenfra-
perspektiv» og eierforhold som sentralt for utvikling av partnerskap mellom praksisfelt
og lærerutdanningsinstitusjoner. Praksislæreren har en sentral rolle for studenters læring
og utvikling i praksisperiodene, men samarbeidet mellom student og resten av personalet
har også stor betydning. Vi retter fokus mot praksisfellesskapet som en helhetlig ramme
for studenters læring i praksis, og vår problemstilling er: På hvilke måter kan barnehage-
lærerstudenters profesjonelle utvikling fremmes i partnerbarnehagens praksisfellesskap?
Undersøkelsen er kvalitativ og det empiriske materialet er innhentet gjennom fokus-

gruppeintervjuer med styrere og praksislærere i partnerbarnehager. Vi har benyttet in-
duktiv og meningsfokusert analysemetode (Kvale og Brinkmann, 2015). Teoretiske nøk-
kelbegreper er praksisfellesskap (Lave og Wenger, 1991), læringskultur (Biesta, 2011),
kunnskapsformer (Grimen, 2008), makt (Foucault, 1983), motstand, forstyrrelser og re-
sponser (Biesta, 2001), profesjonell utvikling (Eik, Steinnes & Ødegård, 2016) og reflek-
sjon (Sch&#337;n, 1983).
I diskusjonsdelen løftes ulike former for kunnskap frem og vi ser på hvilken rolle kunn-

skapsformene kan ha i et lærende praksisfellesskap. På bakgrunn av våre funn diskuterer
vi videre hvordan partnerbarnehagens praksisfellesskap kan fremme studenters faglige og
profesjonelle utvikling, blant annet ved å gi rom for utprøving og utforsking. Videre be-
lyser vi utfordringer som kan oppstå når studenter skal prøve ut sin profesjonskunnskap,
og diskusjonen er i hovedsak bygget opp rundt begrepene motstand, forstyrrelser og re-
spons. Avslutningsvis drøfter vi partnerbarnehagens betydning som refleksjonsarena for
barnehagelærerstudenter.

Kl 1345. Barnehagelærerstudenters erfaringer med pedagogikk. Sadownik,
Alicja R. & Helene Torsteinson, Modgun Ohm

Høgkule på Vestlandet
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Etter reformen er barnehagelærerutdanningen blitt tverrfaglig. Pedagogikk er et fag
som inngår i nesten alle kunnskapsområder med en liten «pedagogisk bit», samtidig så
har dette faget ansvar for students profesjonell og personlig utvikling, sammenheng og
progresjon (Kunnskapsdepartamentet 2012). Pedagogikk sin rolle i den nye BLU har vært
mye diskutert fra ulike vinkler, denne artikkelen har som mål å beskrive det fra student
sitt perspektiv. Problemstilling er som følgende: Hvordan opplever studenter pedagogikk
i BLU?
Datamaterialet består av 3 gruppeintervjuer med 5, 6 og 6 BLU-studenter, gjennomført

i januar 2016. Materialet er analysert ved bruk av kvalitativ innholdsanalyse (Mayring
2000). Teoretisk ramme som er brukt er Cultural-Historical Wholeness Approach (Hede-
gaard 2005), som legger vekt på individuelt perspektiv på institusjonelle praksiser for å
skape bedre vilkår for utvikling. Ifølge Hedeggard (2005) vilkår for utvikling er utviklende
når de oppleves sånn av individer involverte i institusjonelle praksiser.
Resultater viser at studenter er «pedagogikk-sultne» og enten stoler på at utdannings-

institutsjon serverer dem nok pedagogisk innhold, eller utvikler egne kompensasjonsstra-
tegier. Strategier rekonstruerte i datamaterialet er som følgende: a) arbeid med klasse-
miljøer for å «erfare» mer pedagogikk i det studentlivet; b) egne litteraturstudie inspirert
av kontakt med eldre studenter i ulike organisasjoner; c) planer om videreutdanning. I
konklusjoner spør vi hvordan utdanningsinstitusjoner kan skape bedre vilkår for b) og c)
strategier.

Kl 1415. Barnehagelærerstudenters opplevde verdikonflikter i møte med
barnehagen som utdanningsinstitusjon. Torsteinson, Helene & Alicja
Renata Sadownik

HVL, campus Bergen
I presentasjonen rettes oppmerksomheten mot studenters erfaringer og refleksjoner

etter første praksisperiode ved barnehagelærerutdanningen. Studentenes opplevelse av
konflikt mellom egne verdier, verdier som vektlegges i politiske styringsdokumenter og
verdier som fremmes og/eller kommer til syne ved de ulike utdanningsinstitusjonene
(høgskole og barnehage) trekkes særskilt frem. Følgende forskningsspørsmål er utarbei-
det: Hvilke verdikonflikter opplever studenter ved barnehagelærerutdanningen i møte
med barnehagen som utdanningsinstitusjon, og hvilke tilnærminger velger studentene
ved opplevde verdikonflikter?
Datamaterialet består av 38 refleksjonsnotater og transkripsjon av ett fokusgruppein-

tervju med fire studenter. Kulturhistorisk teori og Mariane Hedegaards (2005) modell for
sammenhengen mellom praksis, verdiposisjoner og motiv brukes som teoretisk og analy-
tisk rammeverk, hvor studentenes opplevde verdikonflikter forstås med utgangspunkt i
tre ulike interaksjonsnivå: samfunnsnivå, institusjonsnivå og individnivå.
Funn i forskningsstudien viser til to hovedkategorier av verdikonflikter: verdikonflikter

tilknyttet situasjoner hvor studentene opplever at barn blir behandlet urettferdig og/eller
dårlig og verdikonflikter tilknyttet situasjoner hvor studentene påtar seg eller blir gitt en
rolle de føler seg ukomfortable i. Studien synliggjør videre studentenes tilnærminger ved
opplevde verdikonflikter, samt deres begrunnelser for ulike handlingsvalg. Forsknings-
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studien bidrar slik til å nyansere barnehagelærerstudenters første møte med barnehagen
som utdanningsinstitusjon, synliggjør sammenhenger mellom ulike interaksjonsnivå og
underbygger viktigheten av samarbeid mellom ulike utdanningsinstitusjoner.

Rom 1109. Spesialpedagogikk — Tilrettelegging

Kl 1315. Politikk og spesialpedagogikk. Lyngseth, Else Johansen &
Monica Bjerklund

DMMH
Problemstilling:Hvilken utvikling i teoretisk kunnskap, profesjonsspesifikke ferdighe-

ter og personlig kompetanse finner vi i en studentgruppes diskusjon av et tidsaktuelt,
spesialpedagogisk dokument etter to samlingsuker ved emnet fag og felt ved master i
spesialpedagogikk i tidlig alder?Fokus og formål:Vi ønsker gjennom masteremnet spe-
sialpedagogikk som fag og felt å gi våre studenter en funksjonell og meningsbærende
kunnskapsbase for å kunne forstå de politiske prosessene som ligger bak endringer i tje-
nestetilbud for barn og unge med behov for spesialpedagogisk hjelp. Vi vil også at de skal
se sammenheng mellom politikk og eget fag og profesjonsutøvelse. Ifølge Pettersen (2005
s. 88) innebærer det å utvikle en kunnskapsbase å tilegne seg en fag- og domenespesifikk
kunnskap, utvikle forståelse for fagets begrepsapparat og å kunne anvende og organisere
kunnskapen i relevante situasjoner og diskusjoner. Kunnskapsdepartementet har sendt
ut til høring rapporten Inkluderende fellesskap for barn og unge skrevet av ekspertgrup-
pen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging (Nordahl, 2017). Rapporten
kommer blant annet med radikale endringsforslag i organiseringen av det spesialpedago-
giske støttesystemet i Norge. Ved studiestart vil vi vi legge ut på ITL en forelesning om
rapportens innhold, samt be studentene om å lese deler av rapporten fra ekspertgruppen.
Det settes av tid til gruppedrøftinger. Vi vil stille studentene noen refleksjonsspørsmål til
rapporten som er egnet til å synliggjøre teoretisk kunnskap, profesjonsspesifikke ferdighe-
ter og personlig kompetanse, og be studentene drøfte disse og nedtegne hovedmomenter
i gruppediskusjonene.
Materialet består av skriftlige notater fra åtte studentgrupper. Metoden vi benytter vil

være en tekstanalyse av studentenes drøftinger av ekspertuttalelse. Vi ber om informert
samtykke til å benytte gruppenes besvarelser i forskningssammenheng. Vi ber ikke om
personopplysninger. Vi foretar en kvalitativ analyse av studentenes tekster, som omhand-
ler deres forståelse av ekspertuttalelsen. I analysen vil vi se om de greier å integrere teori
fra undervisning og pensum i sin drøfting av spørsmålene, og holdninger de viser ekspli-
sitt og implisitt (personspesifikk kompetanse). De profesjonsspesifikke ferdighetene vi ser
etter vil handle om å undersøke om studentene har utviklet en funksjonell, meningsbæ-
rende spesialpedagogisk kunnskapsbase som de kan benytte til å drøfte ekspertuttalelsen.
I tillegg ser vi etter om de anvender profesjonskompetanse fra bachelorstudiet.
Ved FoU i praksis 2018 vil vi ha gjennomført den beskrevne undersøkelsen. Sentrale

funn kan ikke beskrives på nåværende tidspunkt. Vi forventer å få resultater som kan være
med på å gi oss innsikt i studentenes utvikling og forståelse av sammenhengen mellom
politikk og spesialpedagogikk, samt deres faglige utvikling i bruk av domenespesifikk
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kunnskap.

Kl 1345. Hvorfor virker Skyting for mestring? En kvalitativ studie av
tilrettelagt skytetrening som skoletilbud for elever med
konsentrasjonsvansker. Sløgedal, Simen & Audhild Løhre

NTNU Institutt for lærerutdanning
Mange elever med konsentrasjonsvansker sliter i skoletimene, særlig i teorifag. Denne

presentasjonen studerer tilrettelagt skytetrening som skoletilbud for elever med konsen-
trasjonsvansker. Tidligere forskning har vist god effekt av tiltaket, og vi vil her undersøke
hvilke kvaliteter det er ved tiltaket som synes å hjelpe elevene. Funnene forstås i lys av
teori om mestringsforventning og subjektive verdier.
Studien har et kort longitudinelt design med informant- og metodetriangulering. To

elever ble intervjuet individuelt ved oppstart av skytetreningen høsten 2017, og igjen
etter 5 måneder. Skytetreningen veiledes av sertifiserte instruktører og to av disse ble
intervjuet en gang hver. I tillegg ble det ført feltnotater av gjentatte observasjoner på
skytebanen og i et tilstøtende oppholdsromrom, kalt kaféen. Dataanalysen er inspirert av
grounded theory i en fenomenologisk tilnærming. Den aksiale kodingen ledet fram til to
hoved¬kategorier, kalt «Utfordringer og utvikling» og «Suksessfaktorer», mens elevenes
motivasjon stod fram som sentral ved selektiv koding. Den første hovedkategorien viste
at elevene hadde framgang, og sammen med tidligere empiri danner dette basis for å
studere hovedfokuset for presentasjonen, nemlig spørsmålet om hvorfor skytetreningen
virker.
Hovedkategorien «Suksessfaktorer» er framstilt med følgende tre underkategorier: «Skyte-

banen som fri-arena», «Relasjonen instruktør-elev» og «Det skytetekniske». Den siste
omhandler prosedyrene ved skyting, med sikkerhet, forberedelser, avtrekk og umiddelbar
tilbakemelding av resultat. Den andre setter søkelyset på forholdet mellom den enkelte
eleven og instruktør, mens «Skytebanen som fri-arena» søker å forstå elevenes framto-
ning og opplevelse på en annerledes arena. Elevenes mestringsforvent¬ninger økte når de
selv opplevde framgang og fikk ektefølt ros av instruktørene. I kaféen utvekslet elevene
erfaringer og fikk andre roller enn i klasserommet. De kjente glede og kunne også oppleve
skytetreningen som nyttig. Det at relasjoner har stor betydning for elevers framgang og
trivsel er velkjent, og erfaringer fra andre alternative skoletilbud tilsier at skifte av arena
og aktivitetsinnhold kan virke positivt. Det spesielle med det aktuelle skoletilbudet, ser
imidlertid ut til å være selve skytetreningen og kombinasjonen av de tre elementene. Tro-
lig er kombinasjonen nødvendig for å ha overføring til skolestua. Siden det er første gang
kvaliteter ved skytetrening som skoletiltak blir studert vitenskapelig, må funnene anses
som nyskapende. Den ordinære skolen trenger strukturerte og evaluerte tilbud som kan
hjelpe elever med konsentrasjonsvansker. Når vi vet at problemer med oppmerksomhet
og konsentrasjon er typisk for elever med ADHD diagnose, har skoletiltaket Skyting for
mestring et stort potensiale ved å bidra til bedre hverdag for elever i målgruppa, - med
eller uten diagnose.
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Kl 1415. Fra mentalt kaos til mental ro. En kvalitativ studie av erfarte
endringer hos elever med konsentrasjonsvansker etter sju måneder med
skytetrening. Løhre, Audhild

NTNU Institutt for lærerutdanning
Konsentrasjonsvansker er en stor utfordring for mange elever i dagens skole. Denne

presentasjonen forteller om elevers reise fra klasserom med opplevd kaos, til en annen
arena skytebanen der de finner ro og mestring. Kontrasten ledet til spørsmålet: Hva skjer
når elever med konsentrasjonsvansker deltar i tilrettelagt skytetrening under veiledning
av profesjonelle instruktører?
Ved Rennebu barne- og ungdomsskole får elever med konsentrasjonsvansker i 5.-10.

klasse tilbud om skytetrening som del av undervisningen. Tiltaket som benevnes Skyting
for mestring (SFM), går over to skoletimer á 45 minutter per uke. Instruktørene er sertifi-
serte skyttere, og det legges stor vekt på respekt for våpen, sikkerhet og prosedyrer. SFM
er et samarbeid mellom skolen, Rennebu Skytterlag og Rennebu kommune. Skytterlaget
stiller innendørs bane og våpen til disposisjon, vederlagsfritt, og frivillige veteraner deltar
som instruktører i en turnusordning sammen med sertifiserte lærere. Det er skolen som i
samrå med PP-tjenesten velger ut elever de mener kan ha nytte av skytetrening. Eleven
og foresatte må samtykke. NTNU Institutt for lærerutdanning fikk i oppdrag av Renne-
bu kommune å evaluere tiltaket, og i 2016-2017 samlet forskerne kvantitative så vel som
kvalitative data. Denne studien tar utgangspunkt i individuelle intervju med tolv elever
før og etter sju måneders intervensjon med skytetrening.
Nærlesing av de transkriberte tekstene viste til kontraster som vesentlig for å forstå

elevenes mestringsopplevelser på de ulike opplæringsarenaene. Som de fleste med kon-
sentrasjonsvansker, opplevde elevene store utfordringer i ordinære skoletimer, særlig i
teorifag. De strevde med å komme i gang, de ble lett forstyrret og hadde problemer med
å holde konsentrasjonen over tid. Her lå det til rette for lite mestring. Likevel virket det
som elevene hadde lært å tilpasse seg, ved å akseptere situasjonen. Hva var annerledes på
skytebanen? Når de kom på standplass, ledet en handling til den neste, i en sekvensiell
rekkefølge der hvert avfyrte skudd ble betraktet som en 1 arbeidsoppgave. Dermed lå
det i aktivitetens natur at elevene fullførte mange arbeidsoppgaver i løpet av kort tid. I
starten av sesongen var nybegynnerne gjerne opptatt av medelever rundt seg, men etter
hvert lærte de å holde fokus på egne arbeidsoppgaver. Alle fortalte at de trivdes og opp-
levde mye mestring på skytebanen. De kjente ro i kroppen, og de eldre elevene beskrev
at det var «stille» eller «tomt» i hodet. Erfaringene fra SFM åpner for mange spørsmål
og muligheter: Vil elevene brukte de lærte teknikkene utenfor skytebanen? Kan ordinære
skoletimer tilrettelegges sånn at elever med konsentrasjonsvansker opplever mindre kaos?
Hva kan SFM bety for elever med diagnosen ADHD og for diagnostisering? Hvilken rolle
spiller den frivillige organisasjonen?

Kl 1445. Relasjon som forebyggende faktor på utfordrende atferd i skolen.
Stokke, Martin & Tove Anita Fiskum

Nord universitet
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Formålet med forskningsprosjektet har vært å finne ut hvordan relasjonen mellom
læreren og eleven virker forebyggende på utfordrende atferd i skolen. Relasjonen mellom
læreren og eleven er en sak som trekkes mer og mer frem i søkelyset, og er viktig med
tanke på at elevene skal lykkes på skolen. Utfordrende atferd er noe som forekommer i de
aller fleste klasser, i større og mindre grad. Begrepet utfordrende atferd er ikke konkret
definert, og derfor noe personavhengig. Selv om enkelte atferd er allment definert som
utfordrende, så finnes det endel i gråsonen. Denne atferden er opp til den enkelte å
definere. Likevel er denne utfordrende atferden uforenelig med et godt læringsmiljø, og
må gjøres noe med (Ogden, 2009). Med bakgrunn i dette er problemstillingen: Hvordan
kan relasjonen mellom læreren og eleven virke forebyggende på en utfordrende utagerende
atferd?
Prosjektet er et intervjustudium med to lærere som ledelsen beskriver som dyktig på

håndtering av utfordrende atferd. Det har blitt intervjuet elevgrupper med en utfordren-
de utagerende atferd i nevnte læreres klasse. Elevene som har blitt intervjuet har ikke
noen form for ekstrem atferd, men faller inn under hva som er normalt i skolen. Elevene
i klassen har blitt intervjuet gruppevis. Intervjuene med lærerne og elevene skjedde sam-
me dag. Elevene ble intervjuet først, slik at refleksjoner ved elevgruppeintervjuet kunne
brukes til å utfordre lærerne. Som teoretisk fundament ble det tatt utgangspunkt i re-
lasjonsbegrepet. Ulik litteratur ble brukt for å beskrive ulike deler i relasjonen mellom
læreren og eleven. Disse teoriene ble blant annet brukt; Skjervheim og Habermas med
kommunikasjon, Løgstrup med nærhetsetikken, speilingsteori med Mead, forventinger
med Rosenthal og Babad, og Ogden med utfordrende atferd i skolen.
Analysen førte til fem kategorier: Forventning, dialog, proaktivitet, tillit og humor.

Hovedfunnene i prosjektet er at elevene ønsker å møtes som subjekt, der læreren ser
den de er. Elevene etterspør en lærer som tar deres utfordringer seriøst. De legger også
vekt på at læreren skulle utøve trygghet, kontroll og humor. Lærerne la vekt på at
relasjonen mellom læreren og eleven var forebyggende for utfordrende atferd. For at
denne relasjonen skal kunne bygges og bli god må elevene bli møtt som likeverdig subjekt.
Gjennom relasjon får læreren innsikt i hvorfor eleven reagerer og handler som den gjør.
Med denne informasjonen kan læreren arbeide for å forebygge den utfordrende atferden.
I den sammenhengen er forventninger og forutsigbarhet et stikkord. Relasjonen læreren
har til eleven fører også til at læreren kan arbeide proaktivt, slik at enkelte konflikter kan
stoppes før det utvikles.

Rom 214. Ute og inne — fysisk aktivetet og helse

Kl 1315. Lekerom i bevegelse. Bernsen, Anette Sofie, Amund Langøy &
Margareth Eilifsen

NLA Høgskolen
Gjennom et pågående forskningsprosjekt har vi involvert hele personalgruppen i en

barnehage med å arbeide med det fysiske lekemiljøet, som et sted for opplevelse og for-
andring. Romprosjektet ser på hvordan vi kan skape motivasjon og variasjon i bruken av
materialer og bevegelser i barnas lekerom, og videreutvikle kreativitet og faglig forank-
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ring. Vi ser på erfaringer og faglig refleksjoner personalet gjør seg. I dette romprosjektet
forsker vi på om det skapes en kreativ tilnærming til lekemateriale, bruken av rom, med-
bestemmelse og mestring.Problemstillingen:Hvilke erfaringer og faglige refleksjoner får et
barnehagepersonalet i arbeidet med hverdagsrommet gjennom et felles romprosjekt om
det fysiske lekemiljøet?
Den metodiske tilnærmingen vår knyttes til aksjonsforskning, med en tydelig retning

hvor personalet sammen skal analysere og reflektere over det fysiske lekemiljøet. Gjennom
prosjektet har vi jobbet sammen med og veiledet personalgruppen.Metoder for innhenting
av data: deltagende observasjoner, feltnotater, refleksjonsnotater, logg og fokusgruppein-
tervjuer.Teoretisk fundament: Dewey, J (2008), Tiller, T. (2004). Taylor, P. (1996), Ryan,
R. M., & Deci, E. L. (2000) og Nordtømme, S. (2016).
Forskningsmaterialet blir for tiden analysert. Noen foreløpige funn fra datainnsamlin-

gen er: På avdelingen var motivasjonen dalende nå er den stigende. Noe helt nytt, det gir
ny motivasjon. Felles lekeopplevelser for personalet er viktig, i møte med det absurde som
noe nytt og spennende. Overføringsverdien er bedre nå når kurset er i egen barnehage.
Det er vanskeligere å komme fra et kurs å formidle dette videre til personalet som ikke har
vært der.Dette forskningsprosjektet vil gi kunne gi kunnskap til barnehagelærerutdan-
ningen generelt, og om det å drive utviklingsarbeid i en samlet personalgruppe spesielt.
Fokus på kreativ tilnærming, variasjon og medvirkning til endring i barnas lekerom, kan
være med å bidra til økt faglig refleksjon hos barnehageansatte og barnehagelærerstu-
denter.

Kl 1345. Teorinær Uteromundervisning.Bjørgen, Kathrine

DMMH
Undersøkelsen tar for seg hvilke undervisningsformer studenter ved barnehagelærer-

utdanninga synes gir best læring. Undersøkelsen er avgrenset til å gjelde forståelse for
studentenes erfaringer med praksisrelatert kontra teorirelatert undervisning. Prosjektets
mål var å få studentene aktivt med i teori fra pensum, gjennom å integrere teori i uterom-
undervisning. Hensikten var å skape undervisningssituasjon som fremmer student læring.
I forkant av uteromundervisning fikk studentene gruppevis et tema fra pensum som de
skulle forberede og ta aktivt del i egen uteundervisning. I etterkant av prosjektet gjen-
nomførte studentene en spørreundersøkelse om hvordan studentene selv erfarer hvordan
de best lærer knyttet til studiets læringsmål. Spørsmålet er hvordan kan lærere i barne-
hagelærerutdanninga skape gode læringsmiljø.Undersøkelsen har følgende problemområ-
de: Hvilke erfaringer har 3.klassestudenter ved barnehagelærerutdanninga med uterom-
og praksisundervisning knytta til studiets læringsmål?
UtvalgFordypningsklasse 3NAT består av studenter 28. 24 av 28 (86 %) studenter gjen-

nomførte spørreundersøkelsen. Fremgangsmåten Det ble gjennomført spørreundersøkelse
i klasserommet rett i etterkant av høsttur i naturen. Spørreskjema inneholdt 7 spørsmål
inndeling i kategorier og gradering fra stor, - noe, - liten, - og ingen betydning. Spørsmå-
lene var satt i sammenheng med læringsutbytter for studiet og innholdet i gjennomført
undervisning. Spørreskjema var anonymisert, det vil at det ikke fremkom personopplys-
ninger med mulighet for å spore hvem som hadde besvart spørreskjemaet. AnalyseLærer
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analyserte og tolket svarene fra spørreskjemaet. Det ble gjennomført enkel statiske ana-
lyse med oppsummerende svar, gjengitt i tall og prosent fremstilt grafisk. Utfyllende svar
er gjengitt i tekst.
Studentene erfarte: Teorinær uteundervisning som en god læringsform Praksisunder-

visning gir best læringsutbytte Teori i klasseromsundervisning gir mindre læringsutbyt-
te Forkunnskaper har betydning for opplevd læringsutbytte Funnene viste at studenter
opplever teorinær uteromundervisning som god læringsform. Det vil si å forberede og
å integrere teori i praksisundervisning. Praksisundervisning skaper student delaktighet
og involvering. Praksisundervisning er mest relevant for hva studentene skal utøve i sitt
kommende yrke som barnehagelærere. Det kan være undervisning i form av prosjekter,
ekskursjon og tur i natur, opplegg med barn og barnehagebesøk. Det kan tyde på at prak-
sisundervisning skaper større fleksibilitet og mulighet til å sette teori i sammenheng med
barnehagelæreryrket. Uterom og praksisundervisning krever tilrettelegging som får både
student og lærer involvering «i» undervisnings-situasjonen. Profesjonsretta barnehagelæ-
rerutdanning må forstås som at utdanninga skal være relevant for det yrket studentene
utdanner seg til (Kunnskapsdepartementet 2017).

Kl 1415. Bidrar uteskole i lærerutdanningen til uteskole i første yrkesår?
Emstad, Anne Berit & Bård Knutsen, Alex Strømme, Dag Atle Lysne

NTNU
Ulike studier viser ofte positive effekter av utendørs læring for både skoleelever og

skolesystemet (Mannion, G., Mattu, L., & Wilson, M., 2015; Rickinson et al, 2004,).
Likevel avdekker studier at anbefalinger om god uteundervisning sjelden følges i prak-
sis (Remme & Frøyland, 2017). Flere studier understreker nødvendigheten av at lærere
utvikler ferdigheter, selvtillit og reflekterende praksis, for å overkomme barriere og ut-
fordringer skolene står ovenfor når de skal gjennomføre uteskole (Dillon and Dickie, 2012;
Edwards-Jones, Waite & Passy, 2016; Tal & Morag, 2009). Det er ikke alltid lagt vekt
på denne type undervisning i lærerutdanningene, slik at nyutdannede lærere som skal ut
i jobb. mangler praksis og erfaringer med å planlegge og gjennomføre uteundervisning
(Dillon & Dickie, 2012; Kendale med flere, 2006).I denne studien undersøker vi om fokus
på uteskole i lærerutdanningen, kan ha betydning for nyutdannede læreres bruk av ute-
skole som læringsarena i deres første yrkesår. Studien omfatter PPU-studenter i naturfag
og videre inn mot slutten av deres første yrkesår.
Studien vil gis design som aksjonsforskning, der fase 1 og 2 er datainnsamling og ak-

sjoner i lærerutdanningen, og fase 3 er innsamling og analyse av data etter at studentene
har vært yrkesaktive i ett år. Vi vil benytte både kvantitative og kvalitative metoder i
studien med et transformative mixed methods som rammeverk. Det kvantitative mate-
riale består av et spørreskjema, og det kvalitative materialet består av refleksjonsnotater
og fokusgruppeintervjuer. Det kvantitative datamaterialet vil samles inn og analyseres
først, og følges opp med kvalitative data i form av intervjuer, som analyseres og tolkes
(Cresswell,2007 ). Utvalget vil være PPU studenter i naturfag fra studieåret 2016/2017
og deres første yrkesår i 2017/2018.
De første analysene er gjort av studentenes refleksjoner etter to undervisningsopplegg
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med uteskole i lærerutdanningen. Tidligere forskning på feltet sier at lærere som har
positive egne erfaringer med å være ute, og som selv er entusiastisk for å være utendørs,
i større grad ser verdien av uteundervisning (Maynard med flere, 2013; Waite, 2007),
samtidig som studier peker på at lærere som vet hvordan de skal utvikle og lede uteun-
dervisning, har økt sannsynlighet for å faktisk gjennomføre undervisning ute, for eksempel
feltarbeid (Tal & Morag, 2009). Våre data indikerer at mange av studentene opplever at
deres innstilling til uteskole er blitt mer positiv. De begrunner dette både med faglige
og sosiale argumenter. I oppfølgingen våren 2018, vil vi få kunnskap om hvorvidt de har
brukt uteskole i sitt første yrkesår eller ikke, og vi undersøker hvilke forhold det er som
spiller inn for utfallet. Studien sluttføres i juni 2018, og de endelige resultatene er derfor
ikke på plass, men studien vil være sluttført i god tid før FOU i praksis.

Kl 1445.Promoting water competence in nature space - outdoor teaching
with new Norwegians as an inclusive/exclusive learning space. Galaaen
Gjølme, Egil , Jon Sundan & Tone Pernille Østern

NTNU - Institutt for lærerutdanning
In this study we ask: How can teaching with the aim of promoting water competence

for new Norwegians be investigated as an inclusive/exclusive learning context in nature
space? With new Norwegians we mean newly arrived immigrants and refugees to Norway.
This study is framed as a physical education teaching and learning / teaching pedagogies
study. The three authors are all teacher educators with a practical and theoretical interest
for the questions why, what, how, when and where of teaching physical education. In this
study we practically, theoretically and critically elaborate the Norwegian/Nordic ideas
of outdoor education in aquatic environments as an inclusive learning context.The main
objective in our presentation at this conference is to present our study. This implies
present our findings, and discuss our research question.
To answer out research question we will generate research material from an outdoor

teaching event in June 2018 promoting water competence for new Norwegians in a small
municipality in Norway. The research participants are men and women aged 20 to 65
yrs, from Syria, Eritrea, Russia, Brazil, Thailand, the Philipines, Turkey and Niger. Aut-
hor one and two will be in the double roles of researchers and research participants,
exploring their own teaching practice. Author three will represent the outside gaze. Met-
hods used to generate research material will be observations, interviews and the teacher-
researchers’ own reflexive notes.To critically examine this learning space, we will draw
on non-representational theory and methodology (Thrift, 2008; Vannini, 2015) and pers-
pectives from post-modern philosophy and human geography, especially by Nigel Thrift
(2008), Edwards W. Soja (1996), Henri Lefebvre (1991) and Paula Kramer (2012)
This is a study in progress. We seek to critically examine outdoor teaching with the

aim of promoting water competence and the Nordic idea of nature space as an inclusive
learning environment. As we do this, we point to the teaching and learning of water com-
petence in nature space as a trialectics of perceiced, conceived and lived spaciality (Soja,
1996), which has both inclusive and exclusive affordances/meaning-making possibilities.
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Rom 1425. Barnehageledelse og utvikling

Kl 1315. Barnehageledelse i bevegelse 1. Kraftfulle ledelsesøyeblikk. Moe,
Merete

DMMH
Barnehageledelse i bevegelse (Bib) er et forskningsprosjekt om ledelsesutvikling i Trond-

heim kommune (TK). Ny organisering med større enheter, mer delegering og nye lederrol-
ler har de siste tiårene utfordret tradisjonelle ledelsesstrukturer i barnehager. Fra høsten
2017 har TK tilsatt avdelingsledere i barnehager med mer enn 30 ansatte. Ledelses-
utviklingsprogrammet i TK vektlegger nærledelse og ledere som er tydelig til stede. I
dette prosjektet ser vi blant annet på ledelse som produksjon, vi åpner opp, og utfors-
ker barnehageledelse fra nye perspektiver. Hovedproblemstillingen er: Hvilke bevegelser
skjer i lederteam i tilknytning til ledelsesutviklingsprogrammet og nye roller i Trondheim
kommune? I denne første sesjonen (Moe) vektlegges spesielt forskningsspørsmålet: Hvor-
dan berøres deltakere/lederteam av «kraftfulle ledelsesøyeblikk» hvor ledere er tydelig
til stede i praksis?Bib er et pågående forskningsprosjekt, og vi ser på FoU i Praksis som
en del av analyseprosessen. Prosjektdeltakerne Nissen (2) og Mørreaunet (3) ønsker å
presentere i en felles sesjon med utgangspunkt i ulike forskningsspørsmål. Formålet er å
se flere perspektiver gjennom innspill, spørsmål og diskusjoner.
Forskningsprosjektet baseres på deltakende observasjoner eller aktiv skygging av ledere

og lederteam i fire enheter med til sammen ti barnehager i to runder med intervjusam-
taler med alle deltakerne i form av confabulative conversations (Johansson 2016, Moe
2018), som vektlegger dialog og felles fabuleringer rundt det vi ser som glødende episoder
(MacLure 2013) eller kraftfulle ledelsesøyeblikk (Thomas & Reinertsen 2016). Bevegel-
ser i lederteam og lederroller utforskes med utgangspunkt i feltnotater og confabulative
conversations, og ved hjelp av agentiske kutt fremheves noe (Barad 2007). Men ved å
fokusere og se etter noe bestemt er det alltid noe vi ikke ser, og dette problematiseres.
Diffraksjoner eller bølgebrytninger er et fysisk fenomen som viser brytninger i praksis og
samtidig gir grunnlag for nye og eksplorerende analysemåter (Barad 2007, Davies 2016,
Moe 2018). Prosjektet er meldt til NSD, og forskningen baseres på Forskningsetiske ret-
ningslinjer for samfunnsvitenskap og humaniora.
Hovedvekten i denne første sekvensen er på hva ledelse produserer. En av lederne pro-

blematiserer begrepet kraftfulle ledelsesøyeblikk: «det er et kjempesterkt uttrykk. Det er
jeg ikke i stand til å se at jeg har, tenkte jeg. ( ) Har du sett det? Eventuelt i hvilke si-
tuasjoner?» Begrepet kraftfulle ledelsesøyeblikk virker fremmed for denne enhetslederen.
Men ledelse virker overalt i en organisasjon, og vi ser flere kraftfulle ledelseshandlinger. I
den pågående analyseprosessen kan det være aktuelt å lage en kartografi over det vi opp-
fatter som kraftfulle ledelsesøyeblikk som grunnlag for diskusjon, nye tanker, begreper og
perspektiver. Hensikten med prosjektet er å åpne opp og problematisere kompleksiteten
og betydningen av ledelsesproduksjoner.

Kl 1345. Barnehageledelse i bevegelse 2. Nissen, Kjersti

dmmh
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I denne presentasjonen vil jeg drøfte foreløpige funn fra studien «Barnehageledelse i
bevegelse» Hovedproblemstilling i studien er: Hvilke bevegelser skjer i lederteam i til-
knytning til lederutviklingsprogrammet og nye lederroller i Trondheim kommune? Min
presentasjon relateres til studiens første forskningsspørsmål: Hvordan kommer nærledelse
til uttrykk i barnehagens praksis? Formålet er å åpne for lederhandlinger og ledelsespro-
duksjoner som tar hensyn til bevegelige og diffraktive strømninger. Diffraksjoner som er
opptatt av brytninger i praksis, og åpner for ulike blikk og stemmer. Ledelse som skjer
med nærvær og i sammenfiltrede kontekster/prosesser. Ledelse som kanskje kan stå i
kontrast til idealer om forutsigbarhet og målstyring? Presentasjonens fokus er hvordan
ledelse kan skape bevegelse og bryte mønstre i kulturen. Dette undersøkes gjennom ledel-
sesfortellinger fra casestudien. Jeg er opptatt av åpenhet og skjønn i ledelse og på hvilke
måter uro og tvil kan være viktige drivkrefter for utforskning av bevegelige ledelsesprak-
siser.
Forskningsprosjektet baseres på deltakende observasjoner eller aktiv skygging av le-

dere og lederteam i fire barnehage-enheter i to runder, med intervjusamtaler i form av
«confabulative conversations» med alle deltakerne etter hver runde. I disse samtalene har
glødende ledelsesøyeblikk gitt inspirasjon til re-tenkning om skjønnsmessige vurderinger
og valg. Her er jeg medvirkende aktør i gjensidige prosesser med praksisfeltet. Jeg har
også skriftlig materiale fra enhetsleder om hennes refleksjoner rundt egen ledelse. Skyg-
gingens hensikten er å komme nær lederhandlinger og ledelsespraksiser. Min «skyggerol-
le» har vekslet mellom observerende, nærværende og mer aktiv, deltakende. Variasjonen
har trengt seg på blant anna ut fra spørsmål og meningsutvekslinger underveis. Søkelys
for datainnsamling har vært rettet mot sammenvevde praksiser, kompleksitet og uforut-
sigbarhet som særlig preger ledelsesfeltet. Forskningsprosjektet åpner opp for innganger
innen posthuman og materiell-diskursiv tenkning. Teoretiske inspirasjonskilder er Barad,
Deleuze & Guttari, Derrida, Czarniawska, Reinertsen, Larsen, Johansson og Moe.
I diskusjonen om sentrale funn knytta til problemstillinga tar jeg utgangspunkt i en

glødende ledelsesepisode fra enhetsleder. Jeg blir oppmerksom på ledelsesøyeblikk som
setter noe i bevegelse, og kan gå i ulike retninger. Episoden viser ledelse som åpner for det
som trenger seg på, noe som skaper et brudd med det forventende. Det kan handle om
improvisasjon, skjønnsutøvelse og brudd som skaper nye spørsmål og mønster. Det kan
handle om hvordan tvil og uro får betydning i ledelsesprosesser. Jeg diskuterer videre
hvordan nærledelse kommer til uttrykk gjennom en leder som lytter både innover og
utover, og åpner opp for medarbeiderskap gjennom å gi rom for ulikhet. Videre hvordan
ledelsesproduksjoner kan forstyrre mønstre og gi mulighet til å re-tenkes.Min intensjon
er å rette oppmerksomhet mot ledelse i komplekse og uforutsigbare situasjoner hvor
åpenhet, nærhet og bevegelighet kan bli betydningsfulle kvaliteter.

Kl 1415. Barnehageledelse i bevegelse 3. - et verdiperspektiv. Mørreaunet,
Sissel

Dronning Mauds Minne Høgskole
I denne presentasjonen vil jeg drøfte foreløpige funn fra studien «Barnehageledelse i

bevegelse» Hovedproblemstilling i denne studien er: Hvilke bevegelser skjer i lederteam i
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tilknytning til lederutviklingsprogrammet og nye lederroller i Trondheim kommune? Mine
foreløpige funn relateres til studiens forskningsspørsmål tre: Hvordan skapes muligheter
for støttende lederskap, faglig utvikling og mestring i møtet med ledelsesoppgavene? Alle
lederteam i TK skal reetablere sine team og sammen finne ut hvordan de vil fordele
ansvar og roller. Dette stiller krav til samarbeid og samhandling lederne i mellom. Det
kan være lett å «falle» inn i de mønster som var allerede etablert før omorganisering og
det kan være en utfordring å finne gode løsninger på hvem som skal ta hvilke oppgaver
på hvilke måter.
I prosjektet «Barnehageledelse i bevegelse» har vi samlet data fra fire ulike barnehage-

enheter i to runder i ca en uke hver gang på hver barnehageenhet. Metodisk inngang har
vært «skygging» i kombinasjon med deltakende observasjon og feltnotatskriving basert på
møter med enhetsledere/avdelingsledere/lederteam med oppfølgende intervju eller «con-
fabulative conversations» (Johansson 2016, Moe, 2017). Søkelys for datainnsamling har
vær rettet mot de sammenvevde praksiser, kompleksitet og uforutsigbarhet som særlig
preger ledelsesfeltet (Mintzberg 1973). Det å skygge eller å fotfølge gir mulighet til å
skape et felles fokus med dobbel oppfatning av ulike situasjoner. Hensikten med denne
metodiske inngangen er komme nær lederhandlinger og ledelsespraksis (Bøe, Hognestad
& Czarniawska 2007). I min presentasjon vil resultater, lerderhandlinger eller mulige
bevegelser i lederteam primært ses i lys av verdibasert ledelse og det verdiorienterte
(Aadland og Aasland, 2015). Drøfting av funn vil også kunne berøres i et utvidet per-
spektiv da prosjektet «Barnehageledelse i bevegelse» åpner for nyblikk og andre stemmer
innen posthuman og diskursiv/nymaterialistisk tenkning.
Diskusjonen i denne presentasjonen vil rette fokus mot hvordan muligheter for støtten-

de lederskap, faglig utvikling og mestring skapes i møtet med ledelsesoppgaver i barne-
hagen. Funn fra samvær/skygging og samtaler viser at både uro og tvil kan være viktige
drivkrefter i bevegelige ledelsespraksiser (Dehlin 2012, Urban 2008). Informantene gir
uttrykk for ulike ledelsesutfordringer gjennom spørsmål som: Hvordan skal jeg forholde
meg til ulike typer av utfordringer i personalet? Hvilke grep må vi ta eller hvordan skal
vi forholde oss når ulike verdier legges til grunn for ulik praksis i personalet? Hva gjør vi
når vi tenker ulikt om en sak? Funn viser at både autonomi og det profesjonelle skjøn-
net utfordres når verdisettet synes ulikt og tid til samarbeid og samtale er marginalt.
Avslutningsvis vi diskusjonen berøremetodiske utfordringer knyttet til «skygging».

Kl 1445. KOMPETANSELØFT OG UTVIKLINGSARBEID I DEN ÅPNE
BARNEHAGEN — erfaringer med en modell for kunnskapsutvikling og
kunnskapsdeling i et regionalt fagnettverk. Kyrkjebø, Trude & Kjersti
Sandnes Haukedal.

NLA Høgskolen
I rammeplan for barnehagelærerutdanningen (KD, 2012) er utviklingsarbeid pekt på

som en sentral arbeidsmåte i barnehagen. Utviklingsarbeid i barnehagen er knyttet til
kompetanseutvikling for personalet som grunnlag for kvalitet i barnehagetilbudet for
barn og foreldre (Fullan, 2001; Mostad et al., 2013).
I denne artikkelen vil vi rette søkelys mot hvordan utviklingsarbeid som metode kan
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brukes til å utvikle praksis i den åpne barnehagen. Den åpne barnehagen er en del av
det norske barnehagelandskapet og også denne delen av sektoren skal delta i utviklingen
av kompetanse for fremtidens barnehage (KD, 2018-2022).
Særpreg ved den åpne barnehagen er at barnet ikke tildeles fast plass og at de voks-

ne som følger barnet blir sett på som del av bemanningen (Haugset et al., 2014). Disse
voksne vil inngå som aktører i et praksisfellesskap (Lave & Wenger, 2003) sammen med
personalet. Vi vil i artikkelen beskrive og analysere dette praksisfellesskapet som kontekst
for å drive utviklingsarbeid. Artikkelens problemstilling er: Hvordan kan de åpne barne-
hagene bruke utviklingsarbeid som en arbeidsmåte for å utvikle praksis i et komplekst
praksisfellesskap med mange aktører?
Vi har vært eksterne veiledere i til sammen sju åpne barnehager som del av et kompe-

tanseprogram gjennomført av Senter for Interkulturell Kommunikasjon (SIK) på oppdrag
fra Utdanningsdirektoratet, «Kompetanseløft for åpne barnehager» (KOMÅP-2017-18).
Personalet i disse barnehagene har deltatt i flere individuelle veiledninger og to nettverk-
samlinger knyttet til eget utviklingsarbeid, og de er informanter i prosjektet.
I artikkelen vil vi belyse personalet i disse barnehagene sin opplevelse av læring og

endring av egen praksis gjennom et utviklingsarbeid. Vi vil drøfte relasjonene mellom de
ulike aktørerene i praksisfellesskapet som kontekst for utvikling av barnehagekvalitet. Vi
vil også diskutere på hvilken måte de ulike aktørene i de åpne barnehagene kan styrke
denne barnehagen sitt særpreg og rolle i et mangfoldig barnehagelandskap.

Rom 1426. Klasseromsforskning

Kl 1315. Hvilke refleksjoner oppstår i spennet mellom uttalt teori og
handlingsteori? En studie av refleksjonens form og innhold hos erfarne
lærere i ungdomsskolen. Johannessen, Wenche Hammer

Nord universitet
Dette paperet baserer seg på forskning gjennomført blant erfarne ungdomsskolelærere

i Midt-Norge. Hensikten med teksten er å vise hvilke refleksjoner lærerne gjør seg om
læring og undervisning ved bruk av utviklede individuelle begrepskart. Kartene brukes
som verktøy i individuelle videostimulerte recall intervju (VSR-intervju) og visualiserer
lærernes uttalte teori om læring og undervisning. Det er refleksjonenes form og innhold
som synliggjøres i denne artikkelen. I et VSR-intervju stimuleres lærerens refleksjon over
handling retrospektivt når de ser seg selv i videoopptak av en undervisningssituasjon
(Reitano, 2005). Det er interessant å utforske hva lærere spontant reflekterer over og hva
som kommer frem i en samtalebasert refleksjon over hvert enkelt videoopptak. Det empi-
riske materialet består av transkribert tekst fra 6 individuelle intervju som var gjenstand
for en kvalitativ tematisk innholdsanalyse, og bruk av en analytisk teoribasert modell.
Modellen inneholder nivåene «pre-refleksjon», «overflatisk refleksjon», «pedagogisk re-
fleksjon» og «kritisk refleksjon» (Larrivee, 2008; Lauvås & Handal, 2014).
Det er spesielt to mønster som peker seg ut når det gjelder innholdet i det de re-

flekter over.Den ene gruppen lærere har i stor grad praksisbaserte argumenter som er
handlingsorientert og beskrivende. Handlingen i timene forklares med elevers oppførsel
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eller andre ukontrollerbare forhold som tid og pensum. Lærerne har få forslag om al-
ternative måter å legge opp læringsarbeidet på, til tross for erkjente utfordringer. Med
en målorientert praksis, dreier også argumentene seg om det som de «vet» fungerer for
å «komme gjennom pensum». Disse lærernes refleksjon karakteriseres som pre-refleksiv
og overflatisk refleksjon, og er i mindre grad forankret i teoretisk og empirisk kunnskap.
Den andre gruppen lærere har en refleksjon som er orientert mot elevenes læreprosess.
Praksisbaserte argument som er handlingsorientert og beskrivende forekommer også her,
men i mindre grad. Hos disse lærerne handler refleksjonen om å koble på/vekke interes-
sen hos eleven og spore eleven til læring gjennom timene. Uavhengig av hvilken aktivitet
læreren igangsetter er det med argument om å fremme både den kollektive og den indi-
viduelle læringsprosessen. Dette skjer f.eks. gjennom plenums diskusjoner og individuelle
refleksjoner. Lærerne bruker forskning og teori som basis for hvordan de legger til rette
for elevers læring og viser sammenhengen til egen uttalt teori i begrepskartet. Enkelte
argumenter er vurdert å være på nivået for kritisk refleksjon.
Funnene tyder på at de spontane uttrykkene fra lærerne over handlingen i videooppta-

ket omhandler enten lærerens forhold, elevenes forhold eller rammefaktorer. Uttrykkene
vurderes å være på det pre-refleksive nivået. Det å være klar over egen uttalt teori (Schön,
2001)om læring og undervisning, visualisert i begrepskartet, fører dermed ikke automa-
tisk til en spontan refleksjon over handling hos disse lærerne. Ved utdyping i samtale med
forskeren har alle lærerne en utvikling av refleksjon utover det pre-refleksive nivået. Det
synes klart at refleksjonen i samtale med forskeren gjør at lærerne i langt større grad be-
rører alle de fire nivåene. Uavhengig lærerens refleksjonsnivå kan det virke som at lærerne
ser det de forventer å se i videoopptaket, og at de derfor har vanskelig for å løfte frem
egne utviklingsområder. I lys av teori om erfaringslæring, kan det derfor argumenteres
for at den erfarne lærerne har behov for en ytre påført «uro» for å stille spørsmål ved
egen praksis. Det at lærerne kun trekker frem samsvaret mellom uttalt teori om læring og
undervisning (begrepskartet) med handlingen i videoopptaket, styrker denne antagelsen.

Kl 1345. Utdanningssamtalens betydning for studentenes
profesjonsutdannelse. Ohm, Modgun & Kristine Hjelle

Høgskulen på Vestlandet
Problemstilling: Hvordan kan Utdanningssamtalen bidra til studentenes kvalifiserte

gjennomførelse av barnehagelærerstudie? Artikkelen synliggjør utdanningssamtalen som
undervisningsmetode, en samtale som skal bidra til studentenes danning i prosessen til å
bli barnehagelærere. I studien undersøker vi utøvelsen av utdanningssamtalen som inngår
i barnehagelærerutdanningen (BLU) «innenfor rammen på samfunnet, institusjonen og
individet» (Fleer & Hedegaard, 2010, s.151). På samfunnsnivå presenteres kollegietradi-
sjonen (Kunnskapsdepartementet, 2012). Den institusjonelle praksisen er beskrevet av de
lokale emneplanene og de innsamlende dataene og på individnivå gjennom informantenes
historier om innholdet i utdanningssamtalen. Hensikten med å etablere utdanningssamta-
ler er blant annet for å kunne inspirere og motivere studentene til barnehagelæreryrket og
det å bidra til studentenes læringsutbytte i fagene og i praksis. Dette skal forgå gjennom
dialog, der studentenes synspunkter og vurderinger er viktige innspill. Utdanningssamta-
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len, refleksjoner og gjennomføring av undervisningsmetoden er tosidig. På den ene siden
gir utdanningssamtalen mulighet for å bli sett, fulgt opp, motivert og inspirert av læreren
til å lykkes i studiet. På en annen side avslører den 1.års studenten for egnethetsvurdering
(skikkethetsvurdering).
Prosjektet har en kvalitativ metodisk tilnærming. Kvalitative fokusintervjuer ble gjen-

nomført i fire grupper med studenter og tre borddiskusjoner med pedagogikklærere/profesjonsveiledere,
mellom januar og juni 2016. I prosjektet sees det nærmere på kvaliteter ved samtalen og
relasjonen mellom student og profesjonsveileder. Vi har tre hovedspørsmål som stilles til
både student og faglærergruppen1)Hva forstår dere med å lykkes i studiet?(Spørsmålet
blir fulgt opp av underspørsmål)2)Hvilken rolle har Utdanningssamtalen for deres ut-
danningsløp?Eventuelt underspørsmål: Hvilke refleksjoner gjør dere dere rundt samtalen
som bidrag til danning av deg som barnehagelærer?3)Hvordan kan Utdanningssamta-
len videreutvikles for at den i større grad kan bidra til deres profesjonsutvikling?Det
teoretiske rammeverket bygger på Biestas spørsmål om utdannelsens formål og verdier
og Bakhtins teori om dialogen som selve grunnlaget for all mellommenneskelig forståel-
se.Biesta diskuterer utdannelsens formål og verdi i relasjon med disse tre dimensjonene:
Kvalifisering, sosialisering og subjektivering. Bakhtin hevder at vi må fremheve dialog
som noe vi bør etterstrebe i undervisningen. I vår sammenheng sees teorien hans som
dialog mellom profesjonsveileder og student.
I studien analyseres funnene og de drøfte i ulike kategorier underveis. Kategoriene har

utgangspunkt i data, og er en åpen koding (Jacobsen, 2015, s.207). Vi forsøker å gjøre det
tydelig hva informantene sier, hva som er tolking og drøfting fra forskernes side.Utfra funn
kommer det frem at både første, andre og tredjeklassestudenter anser utdanningssamtalen
som en god studiestøtte. Her kan studentene både ta opp både faglige utfordringer, trivsel,
praksis og generelt andre sider ved det å være en barnehagelærer. Andre sentrale funn
er: Målet med studien var å utvikle forsknings og erfaringsbasert kunnskap om hvordan
erfaringer med Utdanningssamtalen kan bidra til studentenes kvalifiserte gjennomførelse
av barnehagelærerstudiet. Utfra funn i det empiriske materialet kommer det frem at
studentene ønsker utdanningssamtaler som en del av studiet, og at dette bør være en
samtale som de får tilbud om alle tre studieårene. Studentene uttrykker at det er flere
faktorer som er viktige for at samtalen skal kunne gi best mulig utbytte. Først bør det
skapes tillit og trygghet i relasjonen mellom lærerutdanner og student, slik at studentene
føler seg trygge på å si det de mener. Likeledes er det av betydning å bli hørt og sett,
slik at studentene føler det er viktig det de bidrar med.

Kl 1415.Partnerskap i grunnskolelærerutdanningen. Et samarbeid om
masteroppgaven mellom veiledere og studenter ved en
lærerutdanningsinstitusjon og lærere og ledelse ved en ungdomsskole.
Thortveit, Jorunn & Stein Erik Ohna, Marieke Bruin, Anne Nevøy

UiS
I denne studien utforskes et partnerskap der masteroppgaven i lærerutdanningen står

i sentrum for et samarbeid mellom en skole og en lærerutdanningsinstitusjon. Siktemå-
let er å utvikle innsikt om samarbeidet, om veiledningsprosessen med MA-oppgaven og
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om masterforskningens betydning for studentenes profesjonslæring/profesjonsutvikling
og skolens utviklingsarbeid. Rammen for samarbeidet er FoU-grupper hvor masterstu-
denter, veiledere fra en lærerutdanningsinstitusjon og lærere/veiledere fra skolen deltar.
FoU gruppene utgjør i denne sammenhengen en arena for felles, gjensidig kunnskaps- og
kompetanseutvikling. Gjennom prosjektet ønsker vi å utforske betingelsene for samar-
beidet og samarbeidets betydning for profesjonsutvikling/skoleutvikling.
Prosjektet er en utforskende og fortolkende case-studie der en søker å beskrive og ana-

lysere betingelser for, og verdien av samarbeidet om lærerutdanningens masterprosjekt.
For å ivareta masterprosjektets relevans for skolens praksis, tar masterprosjektene ut-
gangspunkt i praktiske problemstillinger knyttet til skolens utviklingsplan hvor tema og
forskningsspørsmål utvikles i FoU-gruppen. I FOU-gruppen bidrar veiledere fra skolen
med kontekstkunnskap og erfaringskunnskap til masterprosjektene i alle faser av proses-
sen. Tilsvarende bidrar studenter/veiledere med forskningsbasert kunnskap relatert til
masterprosjektene. Prosessene dokumenteres underveis i form av studentpresentasjoner
av arbeidet, referater og refleksjonsnotater fra alle deltakerne i FoU gruppen. Disse er
fortløpende lagt ut på en felles mappe i Google Drive og utgjør prosjektets datamateriale.
Funn presenteres i 3 deler: 1) Erfaringer fra planleggingsfasen og oppstarten: Det må

avsettes tilstrekkelig tid i forkant til forberedelse og forventningsavklaring. Dette gjelder
forhandling om felles forskningsinteresse; studentenes og personalets interesser og sko-
lens utviklingsplan. 2) Arbeidsprosessen i FoU-gruppen, veiledningsforløpet: Studentene
rapporterer at de opplever det som motiverende og fruktbart å arbeide med master-
prosjektene innenfor rammen av FOU-gruppen. Ved at MA-studentene organiseres i en
gruppe som får anledning til å presentere og diskutere alle aspekter ved utvikling av
masterprosjektet i en setting der andre studenter, universitetsveiledere og skoleveilede-
re inngår, skapes en unik mulighet for gjensidig læring. 3) MA-prosjektets betydning
for studentenes profesjonslæring og for skolens utviklingsarbeid: Skoleveiledere og rektor
rapporterer at masterprosjektene gir gode innspill til skolens utviklingsarbeid. Universi-
tetsveilederne rapporterer at det organiserte samarbeidet om masterprosjektene bidrar til
å styrke MA-prosjektenes praksisrelevans. Diskusjonen konsentreres om partnerskapets
vilkår for gjennomføring av profesjonsrettede og praksisrelevante masterprosjekter.
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