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1

Om prosjektet

STIL-prosjektet1 ved UiT har til hensikt å øke studentengasjement og studentintensive læringsformer
ved implementering av femårig grunnskolelærerutdanning på masternivå. Prosjektet er et
aksjonsforskningsprosjekt med fokus på å stimulere studentenes læringslyst og læringsbehov.
Våren 2017 tildelte Kunnskapsdepartementet 1,4 millioner kroner til prosjektet, etter utlysning for alle
de nye femårige lærerutdanningene (GLU-masterne). Fem prosjekter ble valgt ut etter at søknadene
var behandlet av en ekstern internasjonal komite. Midlene ble lyst ut gjennom ProTed Oslo, som ikke
selv har GLU-master, og som forvalter det overordnede ansvaret for alle de fem prosjektene. Dette
innebærer også felles seminarer for prosjektene, inkludert læring på tvers av prosjektene og spredning
av erfaringene.
1.1

Bakgrunn for prosjektet

Studenters motivasjon for å velge læreryrket er tidligere studert, og både norske og internasjonale
undersøkelser viser at sentrale faktorer for studentens valg av læreryrket, er ønsket om å forme barn
og unges fremtid, en oppfatning av å kunne egne seg i lærerrollen, samt jobbsikkerhet (Nesje, Brandmo
og Berger, 2017; Løhre, Moen, Etnan, Andersen, Uthus, 2016). Samtidig utfordres mange
lærerutdanninger av frafall, demotiverte studenter og lav arbeidsinnsats blant studentene. Hensikten
med dette prosjektet har vært å videreutvikle lærerutdanningen ved UiT, landets første
masterutdanning for grunnskolelærere, til en lærerutdanning som i større grad utfordrer studentene
på en positiv måte rundt den fremtidige lærerrollen. Vi ønsker gjennom oppstartprosjektet å gi
studentene lyst til å gå videre og forme sin egen rolle som lærer (læringslyst), samtidig som de opplever
at det er et stort arbeid som må legges ned gjennom studiet for å bli en god lærer (læringsbehov).
1.2

Beskrivelse av prosjektet (søknad/tildeling av midler)

STIL-prosjektet er inndelt i to faser og pågår hele det første studieåret. Prosjektets fase 1, «Oppstart
med STIL», er et åtte dagers oppstartprogram som innleder de nye lærerstudentenes utdanning ved
lærerutdanningen i Tromsø. Prosjektets fase 1 etterfølges av fase 2, «Fortsettelse med STIL», der målet
er å opprettholde bevisstheten og dele erfaringer med studentintensive læringsformer i de enkelte
fagene og i tverrfaglige økter, både for studentene og lærerutdannerne. De tverrfaglige teammøtene,
der både faglærere og studentrepresentanter møter, er en sentral arena i denne fasen.
I denne rapporten er det fase 1, «Oppstart med STIL», som beskrives og evalueres.
1.3

Begrunnelser og overordnede valg

Et utgangspunkt for de overordnede valgene i prosjektet har vært at en del av retorikken rundt
studentintensive læringsformer synes å basere seg på en kontrollert ytre motivasjon (Ryan & Deci,

1

STIL står for Studentintensive læringsformer
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2000), der studentene ikke har noe reelt valg og er nødt til å jobbe hardere eller mer for å unngå en
slags straff. Antall arbeidskrav som økes kun for at studentene skal bruke mer tid på studiet sitt, kan
ses på som en slik tilnærming. En annen form for ytre motivasjon, er den autonome ytre motivasjonen,
der studentene tar inn i seg og slutter seg til verdiene i studiet, og arbeider grundig for å oppfylle disse,
uten at de nødvendigvis ser hensikten eller nytten i de aktuelle oppgavene.
Alternativet til de to formene for ytre motivasjon er indre motivasjon, der studiearbeidet utføres fordi
det oppleves som interessant og arbeidet gir glede og tilfredsstillelse (Skaalvik & Skaalvik, 2014). I en
studiesituasjon vil det alltid ligge elementer av ytre motivasjon, særlig den autonome. Samtidig, hvis
lærerstudentene skal bruke mer tid og energi på studiearbeidet sitt vil det være krevende å gjør dette
uten at det i tillegg vil medføre merarbeid til oppfølging fra faglærere og andre.
Vi spør oss også hva slags lærere vi utdanner dersom lærerstudentenes egen utdanning i all hovedsak
er preget av ytre motivasjon. Et overordnet mål for prosjektet har derfor vært å bidra til at studentene
selv ønsker å bli gode lærere, og at de får en opplevelse av at dette vil være utfordrende og kreve mye
av dem underveis i studiet. Med et slikt utgangspunkt vil selve oppstarten av studiet ha stor betydning.
Hvordan bidra til læringslyst og læringsbehov fra første dag? I denne motivasjonen inngår også
utviklingen av læreridentitet.
1.4

Oppstart med STIL

Prosjektgruppa ble tidlig klar over at vi ønsket at studentene skulle utfordres på hvorfor de hadde valgt
læreryrket, hva de tenkte om hva en god lærer er, og hva som skal til for å bli en slik lærer – altså
læringslyst og læringsbehov. Vi valgte å starte den første dagen, rett etter velkomsttalene, med en
kafedialog der disse spørsmålene ble reflektert over og diskutert i grupper. I søken etter gode ideer og
inspirasjon til hvordan en alternativ oppstart kunne designes videre, hentet vi inspirasjon fra en film2
fra profesjonsstudiet i medisin, der de viste hvordan de arrangerer en uke med opplæring i førstehjelp
helt i starten av studiet. Parallellen er lett å se. Medisinerstudentene går gjennom en intensiv uke der
de lærer noe som det er åpenbart at leger skal kunne, og som de i liten grad behersker fra før. Samtidig
styrkes yrkesidentiteten deres, de opplever seg som kommende leger, og de utvikler samhold og
kullfølelse.
I planleggingen av prosjektet sammen med faglærere og samarbeidspartnere i universitetsskolene3
diskuterte vi innledningsvis på hva som kan være lærerstudentenes «førstehjelp». Valget vårt falt på
kommunikasjon. Utfordringen ble da å gjøre dette til noe studentene hadde behov for å lære. Vi valgte
derfor å lage ulike workshops med formidling, kommunikasjon og klasseledelse. I tillegg la vi inn
workshops i estetiske fag for GLU 1-7-studentene.

2

Plan Blå, Ok? Førstehjelpsuka ved Universitetet i Tromsø -https://www.youtube.com/watch?v=Siup31R50KA

3

Om universitetsskoler
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Et annet sentralt element var å gi studentene mulighet til å lage seg mentale bilder av elever og skole
som de kunne ha med seg inn i læringen av fag, og gjennom å møte en praksisskole allerede første
uka. Rektorene ved universitetsskolene i Tromsø (åtte totalt) bidro i planleggingen av denne delen, og
alle skolene tok imot enten 1-7-studenter eller 5-10 studenter én dag i den første uka etter elevenes
sommerferie.
Hovedelementene i fase 1, «Oppstart med STIL»:
-

Kafedialog

-

Workshop

-

Fagpresentasjoner

-

Lavvotur

-

Skolebesøk/praksis

Et gjennomgående fellestrekk for alle aktivitetene er aktiv studentinvolvering.
1.5

Involvering av fagansatte og studieadministrasjon

I tidlig prosjektfase søkte vi dialog og samspill med faglærere4 og studieadministrasjon ved instituttet.
Partene har vært relevante bidragsytere inn i oppstarten og underveis gitt gode innspill til veivalg både
i planleggingen og gjennomføringen av aktiviteter. For de faglærerne som har vært involvert i
prosjektet tildeles det ekstra ressurser.
1.6

Planlegging av Oppstart med STIL

Prosjektgruppa har gjennomført 8 prosjektmøter i planleggingsfasen. Arbeidet startet på et seminar i
regi av ProTed, Oslo, hvor vi fikk gode innspill og ideer til å forme vårt eget STIL-prosjekt. Dette har vi
videreutviklet gjennom prosjektplanleggingen.
Parallelt med prosjektgruppas møter har faglærerne og administrasjonen deltatt på 3 teammøter for
å ivareta et koordinert samspill med bidragsyterne gjennom prosjektuka. Fremover holder vi fokus på
læringslyst og læringsbehov sammen med faglærerne, og finner gode måter å følge opp prosjektet på
gjennom hele året.
1.7

Beskrivelse av aktiviteter for GLU 1-7 og GLU 5-10

Studentenes møte med faglærerne, fagene og praksisfeltet har vært vesentlige elementer i
oppstartsuka. Gjennom deltakelse på ulike aktiviteter fikk studentene mulighet til å bli kjent med
fagene, inspirert til å se behovet for og ønske om å lære mer, som grunnlag for relevante fagvalg. Hver
på sin måte var aktivitetene ment til å bevisstgjøre og motivere studentene inn i det studieløpet de
har valgt, med rom for å stille spørsmål og dele undringer underveis.

4

Med faglærere mener vi de som underviser fag, pedagogikk og fagdidaktikk.
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Se tabell under for aktiviteter i oppstarts-programmet:
Dato

Aktivitet for 1-7 studentene

Aktiviteter for 5-10 studentene

Onsdag 16.8.17

Velkomst

Velkomst

Kafédialog

Bli kjent på campus (Rebusvandring)

Bli kjent på campus (Rebusvandring)

Kafédialog

Informasjon om lavvotur

Informasjon om oppstart og fagvalg

Lavvotur til Tromsdalen

Fagpresentasjoner

Torsdag 17.8.17

StudEXPO5

Fredag 18.8.17
Mandag 21.8.17

Tirsdag 22.8.17

Parallelle workshop innen formidling,
drama og musikk

Fagpresentasjoner

Parallelle workshop innen drama og
musikk

Workshop innen formidling og kommunikasjon

Praktisk informasjon

Forberede fagvalg med frist for innsending

Forberedelse til skolebesøk
Informasjon om lavvotur
Inndeling i klasser og praksisgrupper

Onsdag 23.8.17

Workshop innen kunst og håndverk

Parallellsesjoner:

Planlegge skolebesøk

Skolebesøk (Gyllenborg og Langnes skole)
Lavvotur
Informasjonsmøte
Oppsummeringsmøte

Torsdag 24.8.17

Skolebesøk (Bjerkaker og Fagereng skole)

Parallellsesjoner:

Etterarbeid fra skolebesøk

Skolebesøk (Solneset og Sommerlyst skole)
Lavvotur
Informasjonsmøte
Oppsummeringsmøte

Fredag 25.8.17

Felles informasjon

Parallellsesjoner:

Forberedelse og gruppe-presentasjon

Skolebesøk (Storelva og Workinnmarka skole)

Avslutning med STIL

Lavvotur
Informasjonsmøte
Oppsummeringsmøte

Gjennom deltakelse og rollespill i workshop fikk 1-7-studentene oppleve verdien av estetiske fag i
skolen og betydningen av god kommunikasjon og formidling i klasserommet. Deltakelse på
fagpresentasjoner ga 5-10-studentene mulighet til å forberede seg til å ta gode fagvalg basert på
tekniske, strategiske og personlige valg (Hva går an å velge, hvordan få jobb og hva gir engasjement
og arbeidsglede/Hva har jeg lyst til/Hva passer jeg til?)

5

StudExpo – Studentdrevet arrangement. En felles møteplass hvor studentene får anledning til å møte

studentorganisasjonene
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2

Evaluering

Prosjektgruppa har ved tilstedeværelse på aktivitetene, dokumentert og fanget opp tilbakemeldinger
fra faglærere og studenter underveis i oppstarts-uka. I det følgende gjengir vi noen av studentenes og
faglærernes tilbakemeldinger, samt prosjektgruppas vurderinger.
2.1

Evaluering fra studenter

Ved utgangen av oppstartsuka inviterte vi studentene til et oppsummeringsmøte der de fikk dele
opplevelser fra aktivitetene og reflektere over «hva tenker du nå om det å bli en god lærer som du ikke
tenkte på under kafédialogen, første dag?

Studentenes betraktninger er fanget opp i ulike

oppsummeringer og gjengis i punktene under og i vedlagte ordskyer.
2.1.1

Kafedialog

Hovedideen bak prosjektet var å inspirere studentene til å få enda mer lyst til å bli lærer og være stolt
over det valget de har tatt (yrkesidentitet). Ved hjelp av faglærere som kaféverter oppmuntret vi
studentene til å dele sine tanker om det å ta fatt på en grunnskolelærerutdanning og spurte:
1. Hvorfor vil du bli lærer?
2. Hva slags lærer vil du bli?
3. Hva må til for at du skal bli en slik lærer?

Kafédialogen ble studentenes første møte med UiT og den utdanningen de nå er en del av. I dialogen
fikk studentene anledning til å skrive ned stikkord fra diskusjonen på bordene og som vi har tatt med oss
videre. Dokumentasjonen fra kafédialogene gjengis i spørsmålene under.

2.1.1.1

Hvorfor vil du bli lærer?

1-7-studentene forteller om et genuint ønske om å gjøre en forskjell for små barn, fremstå som gode
forbilder, rollemodeller og legge til rette for en god utvikling og mestring. Sitatet «De små øyeblikkene
der de skjønner og knekker koder» viser at de ser verdien i se alle, inspirere og bli en lærer som gir
omsorg og hjelper de som sliter eller henger etter. Læreryrket blir ansett som samfunnsnyttig,
meningsfull og viktig jobb som hver dag vil gi dem unike utfordringer, påvirkningskraft og mulighet til
å hjelpe og utvikle barna i riktig retning. I så måte vurderes yrket som et sikkert, varierende og
respektert yrke som gir mye tilbake, og med mulighet til å påvirke at ingen blir mobbet.
5-10-studentene fremmer faglig interesse, nysgjerrighet til yrket og ønsket om å lære bort og formidle
fag som grunnlag for yrkesvalget. På amme tid fremmer de et ønske om å påvirke fremtida, gjøre en
forskjell for barn/ungdom og åpne dører for neste generasjon. Sitatet «Se mennesker og sette nye spor
i andres liv» illustrerer målet om å bli tillitsfulle lærere som ved formidling av faget engasjerer og
inspirerer, og får frem det beste i elevene. Drivkraften følges av ønsket om å jobbe med unge
mennesker og formidle kunnskap på en måte som motiverer til læring. De søker å være delaktig i å
forme nye læremåter, sette fokus på lesevansker og endre skolesystemet ved behov.
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2.1.1.2

Hva slags lærer vil du bli?

1-7-studentene løftet frem omsorgsdelen av lærerrollen, det å se alle, være rettferdig, inkluderende
og observant som grunnlag for hvilken lærer de ser seg selv i. De vil bli lærere som respekterer elevene,
lytter, er åpen og som elevene stoler på og støtter seg til. «Være en lærer som elevene gleder seg til å
møte og som ser elevene – også de som ikke roper høyest».
De vil bidra til at skolen oppleves som meningsfull for elevene og samtidig gi barna troen på seg selv.
Å koble teori og praksis, være forberedt til undervisning, engasjert og prøve ut nye læringsformer synes
å være drivkrefter i valg om utdanning. Verdien av å ivareta det kreative gjennom musikk og lek, og
studentenes ønske om å bygge relasjoner til hvert enkelt individ, ved kommunikasjon og omsorg,
fremstår som vesentlige kjennetegn fra kafédialogen.
5-10-studentene fremmet engasjement, trygghet, rettferdighet og tillit i relasjonen til elevene. Også
for denne studentgruppa er det avgjørende å bli sett på som et forbilde, å være den læreren som ser
den enkelte, engasjerer og tar elevene på alvor. De vil bli den læreren som eleven stoler på, støtter seg
til og som ved hjelp av kommunikasjon og omsorg improviserer det uforutsette og håndterer
forskjellige situasjoner. «En lærer som gjør skolen meningsfull for elevene. En faglig, teknisk og
metodisk oppdatert lærer», som brenner for og vekker interesse for fagene, er engasjert i samfunnet
og som gir gode faglige utgangspunkt.
2.1.1.3

Hva må til for at du skal bli en slik lærer?

For 1-7-studentene er grunnskolelærerutdanningen et studium som krever strukturerte forberedelser,
faglig fordypning og engasjement i studietiden. Til tross for et krevende studieløp viser de til et
oppriktig ønske om å lære, utforske og søke ny kunnskap gjennom hele studieløpet. Dette synes viktig
for å kunne bli den læreren de ønsker å være. For denne studentgruppa handler det om å tre ut av
komfortsonen, utfordre seg selv, være åpen for justeringer og tilbakemeldinger både i studietiden og
i læreryrket. I arbeidslivet vil samspill med kollegaer og elevene være en kilde til fortsatt læring og
vekst, sammen med fornyet innsikt i faget gjennom hele yrkeslivet. «Jobbe med faglige og personlige
egenskaper».
5-10-studentene bemerket viktigheten av å engasjere seg i sine fag, lytte til de med erfaring, danne
kollokviegrupper, jobbe godt med studiene som grunnlag for å lykkes med å bli den gode læreren. Det
å øve på rett studieteknikk underveis i studietiden og sette personlige mål sees på som gode
virkemidler på veien. Likeså vil det å stille spørsmål ved skolesystemet, være kritisk og engasjere seg i
fagmiljøet og klassemiljøet også være med å forme de i den fremtidige lærerrollen. Etter endt
utdanning vil samarbeid og god kommunikasjon med elever, lærerkollegiet og foreldre bidra til å bygge
relasjoner som påvirker i ønsket retning.
2.1.2

Workshop

I første prosjektfase «Oppstart med STIL» har workshop vært en sentral aktivitet for studentene. Med
utgangspunkt i det vi anser som en lærers viktigste verktøy i møte med elevene - «kommunikasjon»
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har vi gjennom praktiske øvelser innen formidling, musikk, drama, kunst og håndverk introdusert 1-7studentene for aktiviteter som de kan ta med seg inn i møte med skolen.
5-10-studentene fikk prøve seg med praktiske øvelser innom formidling og kommunikasjon, som tillegg
til fagprestasjonene.
2.1.2.1

Musikk

Praktiske øvelser innen musikk illustrerte hvordan studentene kan ta i bruk sanger og sangleker i
klasserommet for å fremme motorikk og konsentrasjon. Faglærerne balanserte det praktiske og det
teoretiske på en måte som understøtter musikkens betydning som et allmenndannende og skapende
fag. Musikk som et estetisk fag i skolen er med å sette stemning, fanger opp ulike følelser og tanker
som igjen danner grunnlag for mestring og læring i basisfagene. Gjennom musikken fremmer vi
elevene evne til å konsumere og forstå, fremme kreativitet og utvikle musikalske uttrykk for egne liv.
I løpet av workshopen fikk studentene erfare hvordan ulike sangøvelsene utvikler konsentrasjon,
hukommelse, oppmerksomhet, samspill, rytme og koordinasjon. Musikk i skolen ivaretar tradisjon og
kultur, fremmer kreativitet og er en måte å uttrykke seg på.
2.1.2.2

Kommunikasjonsøvelser

Gjennom denne workshopen fikk studentene praktiske øvelser innen ulike kommunikasjonsøvelser og
leker til bruk i klasserommet. Faglæreren ga ved hjelp av øvelsene studentene innsikt i nonverbal og
verbal kommunikasjon. Øvelsene illustrerte betydningen av kroppsspråk i møte med andre og
studentene fikk erfare hvordan det utfordrer samtalen når elementer i kommunikasjonen uteblir.
Studentene deltok aktivt i de ulike øvelsene, og ga tilbakemelding om at øvelsene tydeliggjorde hvor
mye man kommuniserer med det non-verbale språket. De illustrerte hvor vanskelig det kan være å
forklare noe når de ikke ser den de kommuniserer med.
2.1.2.3

Formidling

Ved hjelp av ulike rollespill med virkemidler som kropp, stemme og blikk, fikk studentene innsikt i
hvordan de kan fange oppmerksomhet i en klasse. Det ene spillet som handlet om det å lytte, ble
studentene delt inn i grupper hvor hvert gruppemedlem fikk et rollekort med instruksjoner om
hvordan de skulle lytte, evt. ikke lytte. På denne måten ble de gjort oppmerksomme på lytting som en
viktig del av kommunikasjon. I det andre spillet ble det arbeidet med bildeteater, der studentene
formet visuelle bilder med seg selv som objekter. Bildene (uten ord og bevegelser) illustrerte en
situasjon hvor en klasseleder ikke mestret kommunikasjonen med klassen, og et bilde av en ideell
situasjon. Gruppene viste bildene til andre grupper og dette ble utgangspunktet for en diskusjon om
klasseledelse. Studentene ga god tilbakemelding på workshopen og alle deltok aktivt. Workshopen ble
gjennomført både for 1-7 og 5-10, i ulike omfang.
2.1.2.4

Kunst og håndverk

For 1-7-studentene var det en workshop i kunst og håndverk i gymsalen. Studentene ble delt i tre
grupper som roterte på tre ulike arkitekturverksteder hvor de skulle bygge en bro, et tårn og en kuppel.
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Studentene skiftet mellom å være lærer og student i de ulike verkstedene. Til slutt holdt tre av
studentene ved hjelp av en bildevisning og et enkelt manus, korte forelesninger om bro-, tårn- og
kuppelkonstruksjoner. Hensikten med workshopen var tredelt: studentene skulle raskt tre inn i
lærerrollen, få kjennskap til arkitektur og estetiske læringsformer, samt i det praktiske arbeidet trene
på å samarbeide i grupper.
2.1.3

Fagpresentasjoner

For 5-10-studentene ble det tilrettelagt for fagpresentasjoner i alle de ni fagene de kunne velge blant.
Presentasjonene var ment å hjelpe studentene til å ta gode fagvalg i løpet av oppstartsuka, og ble
planlagt ut fra en fram-diskutert mal, der læringslyst og læringsbehov skulle stå sentralt. Opplegget
viste noe om hva faget er i skolen, og inneholdt praktiske, relevante og utfordrende læringsformer.
Målet med at alle studentene skulle møte alle fagene, var å gi de kjennskap til innhold og formål med
de ulike fagene, uavhengig av om de valgte dem eller ikke.
5-10-studentene løftet frem fagpresentasjonene som ett av høydepunktene gjennom oppstartsuka,
sammen med kafedialog, workshop innen kommunikasjon og formidling. De fortalte at
fagpresentasjonene gjorde dem mer sikker på sine fagvalg, og gjennom en uformell håndsopprekning
så vi at selv om nesten alle hadde bestemt seg for fagvalg på forhånd, endret 9-10 studenter sine valg
etter fagpresentasjonene.
2.1.4

Studieinformasjon-Informasjonsmøter

Studentene var innom flere fellesmøter i løpet av oppstartsuka for å få relevant informasjon om
grunnskolelærerutdanningen. Tilbakemelding fra studentene var at informasjonen kunne vært mer
samlet og at praktisk informasjon, eksempelvis utstyr til lavvotur, ble gitt på et tidligere tidspunkt,
kanskje så tidlig som i velkomstbrevet. Informasjon om nettsider, semesterregistrering og registrering
av fagvalg kunne vært gitt helt i starten av uka.
2.1.5

Lavvotur

En dags lavvotur arrangert av pedagogikk-lærerne ble inkludert som et element i oppstartsuka,
videreført fra tidligere oppstarts-program. Lavvoturen gir studentene en mulighet til å bli bedre kjent
med hverandre, blant annet gjennom tildelte gruppeoppgaver og ansvarsområder. Turen bidrar blant
annet til å etablere klassemiljø.
2.1.6

Skolebesøk

I løpet av oppstartsuka fikk 1-7-studentene et første møte med UiTs praksisskoler. Idéen om å sende
studentene ut i praksis allerede første uka var å la studentene få oppleve å møte elever i skolen, og
som de kan ha med seg videre inn i utdanningen. I forkant av besøket fikk studentene planlegge og
forberede en økt som de skulle lede i klasserommet, eksempelvis om det å få oppmerksomhet i en
klasse, eller å gjennomføre enkle aktiviteter og sangleker. I etterkant av praksisbesøket besvarte
praksisgruppene følgende tre spørsmål:
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1.

Hva gjorde vi?

2.

Hva lærte vi?

3.

Hva skal til for å bli en god lærer?

Spørsmål 3 dannet grunnlag for en presentasjon i praksisgruppene som studentene fremførte for
hverandre etter skolebesøket.
I skolebesøkene besøkte 1-7-studentene ulike læringsrom og klassetrinn ved Bjerkaker og Fagereng
skole og testet ut aktiviteter som navneleker, gruble, quiz, bingo, stolleker og musikk-leker. De
observerte klasser og lærere, og fikk anledning til å se gjennom ukeplaner, lærebøker og oppstartsprogram. Noen erfarte at det tar tid å få oppmerksomhet i en klasse og at en klappe-teknikk kan være
et virkemiddel for å få elevene til ro. De opplevde at barn er forskjellige og trenger individuell
oppfølging og alternative læringsmetoder. Det kan være vanskelig å holde konsentrasjonen til små
barn i lengre undervisningsøkter. Flere viste til at de måtte være bestemt og tydelig, og at det er
nødvendig å gjenta beskjeder og regler til alle forstår. Det å vise interesse for, få relasjoner til elevene
slik at de blir trygge på seg selv er en viktig del av lærerrollen. Flere oppga at elevene var mer
kunnskapsrike enn de først hadde trodd og underbygde viktigheten av å stille godt faglig forberedt til
timene.
For 1-7-studentene var det å bli utfordret i praksis gjennom skolebesøkene og presentasjonene etterpå
fremhevet som høydepunkter, sammen med lavvotur og workshop i estetiske fag. Gjennom
skolebesøket ble studentene utfordret til å tre inn i lærerrollen og se hvordan det fungerte i praksis.
På grunn av kompleksiteten i organiseringen av 5-10-studenter, var det bare én av tre grupper som
hadde oppsummeringen etter skolebesøk. Blant disse studentene ble skolebesøket spesielt fremhevet.
Skolebesøkene viser seg å være viktige, og har et potensiale som kan utvikles videre i dialog med
skolene.
2.2

Evaluering fra faglærere og andre involverte

Det generelle inntrykket fra de faglærerne som har gitt tilbakemelding var at oppstartprosjektet fase
1, «Oppstart med STIL», var nøye planlagt, preget av god kommunikasjon fra prosjektgruppa til
involverte faglærerne/andre og godt mottatt av studentene. Prosjektet representerte en helhet som
ledet fram til skolebesøk og en naturlig avslutning. Ideen om at vi allerede under oppstart skulle få
studentene til å føle seg som (framtidas) lærere er god, og vi har fått en studentgruppe som både faglig
og sosialt allerede er «i gang» og har begynt å tenke faglig omkring utdannelsen sin.
Både kafédialogene, workshop og fagpresentasjoner løftes frem av faglærere som gode tiltak og som
fungerte bra. Allerede under kafédialogen fikk vi som faglærere muligheten til å kjent med kullet og få
tenkt litt sammen med studentene om det å bli en god lærer. Spørsmålene fra kafédialogen traff godt,
og er verdt å følge opp i undervisningen i alle fag. Lavvoturene, som også tidligere har fungert bra, blir
viktig å opprettholde og integrere i prosjektet.
Fagpresentasjoner, sammen med et tidlig fagvalg har gitt studentene mulighet til å velge
fagkombinasjoner ut i fra interesse, engasjement og strategiske overveielser. Workshopene ga
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studentene kjennskap til de estetiske fagene og viktigheten av å være mer kreative, barnlige og
utfordre seg selv til å kommunisere med elevene i skolen. Noen faglærere fremhevet viktigheten av at
studentene får møte hverandre, gjennom ulike aktiviteter i en uformell atmosfære, og at dette var en
viktig årsak til at oppstarten ble så bra.
Forbedringspunkter som faglærerne trakk frem var knyttet til informasjon og logistikk. Samtidig
fremmet flere et ønske om å bli involvert i følgeforskning/FoU og å bidra med forskningsdesign og
implementeringsforskning.
De fleste av faglærerne som ga tilbakemelding opplevde å bli involvert og inkludert i prosjektet. Måten
prosjektgruppa tok imot forslag fra faglærerne på opplevdes av noen som viktig for å få til en felles
retning og forståelse. Flere ønsket å bli mer involvert og skulle gjerne hatt tid til å delta mer aktivt for
å kunne bidra helhetlig i programmet. Andre igjen var fornøyd med mengden involvering og viste til
en ellers så hektisk oppstart.
«Oppstarten er en gavepakke til studentene. For det første mener jeg oppstarten er med å
bevisstgjøre studentene på mange områder; bla. hvorfor de vil bli lærere, og hva de forventer av
studiet før det hele starter. For det andre får de mulighet til å bli kjent med medstudenter før de
går i gang med forelesninger osv. På grunn av dette er jeg sikker på at de blir mer motiverte og
bedre rustet for studentrollen. Mitt inntrykk er at studentene er svært engasjerte og klare for å
ta fatt på studiet i etterkant av oppstarten, og dette kan henge sammen med opplegget den
første uka. Jeg håper prosjektet videreføres til kommende studentkull».
-

2.3

Faglærer ILP, UiT -

Evaluering fra prosjektgruppa

I henhold til målet med oppstartprosjektet fase 1, «Oppstart med STIL», vurderer prosjektgruppa
prosjektet som vellykket. De fleste elementene i programmet har fungert etter hensikten og
suksesskriteriene følger av detaljert planlegging, en dedikert prosjektledelse i nær samhandling og
dialog med studieledelse- og administrasjon, faglærere, studenter og universitetsskoler. Faglærernes
og administrasjonens involvering ansees å være et av flere suksesskriterier for oppstarts-prosjektet,
sammen med studentene aktive tilstede og involvering i de øvelsene som faglærerne har lagt opp til.
Studentene fikk møte engasjerte, forberedte og faglig dyktige faglærere som ledet de gjennom ulike
praktiske øvelser.
Det vi som prosjektgruppe vil vie særlig oppmerksomhet ved neste års planlegging av oppstartsprosjektet er:
-

Involvering av alle faglærerne på et tidlig tidspunkt

-

Involvering av lærerne som skal ta imot studentene ved universitetsskolene

-

Utfyllende informasjon til studentene ved opptak
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3

FoU-virksomhet

Igjennom prosjektets ulike faser så langt har det vært samlet inn data, hovedsakelig gjennom
observasjoner og skriftlige innspill og tekster. Dokumentasjon fra workshop og fellesmøter har fanget
opp studentens kommentarer og refleksjoner, og utgjør en viktig del av dette datagrunnlaget. I en av
prosjekt-aktivitetene, workshopen i formidling, ble det særlig fokusert på bruk av rollespill som
studentaktiv metode for å styrke læringslyst og læringsbehov. Etter gjennomføring av rollespillet, som
er nærmere beskrevet i 2.1.2.3, ble det samlet inn skriftlige svar på spørsmålene «Hva lærte du om det
å være lærer?», «Hvordan opplevde du å delta i workshopen?», samt «Hvordan fungerte
samhandlingen i gruppa?». Spørsmålene var stilt med utgangspunkt i Knus Illeris modell om læringens
tre dimensjoner (Illeris, 2013). De skriftlige tekstene ble supplert med observasjoner basert på de
samme tre kategoriene. Dette prosjektet ble presentert på CARN6-konferansen i 2017 under tittelen
«Becoming a teacher through processes of engagement and motivation», (Eriksen & Leming).
Fokuset på rollespill som studentaktiv læringsform vil fortsette gjennom hele prosjektet. Den videre
FoU-aktiviteten i prosjektet som helhet er knyttet til problemstillingen: På hvilken måte kan vi utvikle
økt læringslyst og læringsbehov i den nye lærerutdanningen? Sentralt i denne undersøkelsen står de
samme spørsmålene som vi stilte studentene innledningsvis i prosjektet (se 2.1.1), hvor vi spurte om
bakgrunnen for deres valg om å bli lærer, hva de mener en god lærer er, og hva de tenker skal til for å
bli denne gode læreren. Dette er spørsmål som er utgangspunkt for fokusgruppeintervjuer, hvor vi
velger ut 5 studenter fra 1-7-utdanningen, samt 5 studenter fra 5-10-utdanningen. Utvalget skal
representere ulike kjønn, ulik geografisk bakgrunn, samt variasjon i alder. Det skal gjennomføres 2-3
fokusgruppe-intervjuer i løpet av studieåret 2017-2018. Prosjektet er meldt inn til NSD.

6

Collaborative Action Research Network
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Oppstart med STIL! Program for GLU 1-7

Kl.
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1000-1130

Gruppe A: Workshop musikk

C311

Gruppe B: Workshop drama

Gymsal

Onsdag 16.08
Kl.

Aktivitet:

Rom:

0930-1000

Registrering

Kantina

1000-1100

Velkomst

Gymsal

1100-1130

Pause

1130-1230

Kafédialog

12.30-1300

Lunsjpause

1300-1400

Bli kjent på campus

1400-1530

Info om lavvotur

1130-1230
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1230-1400

Praktisk informasjon
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Aktivitet:

Rom:

Kantina

1000-1130

Workshop kunst og håndverk
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Torsdag 17.08
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Lavvotur i Tromsdalen. Se eget opplegg.
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Fredag 18.08

Kl.

Aktivitet:

Studexpo på Campus Breivika. Se eget opplegg: https://debutuka.net/nb/program/studexpo
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Skolebesøk

Studiekonsulentene er behjelpelig med semesterregistrering på Campus Mellomveien.

1100-1200
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Mandag 21.08
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Etterarbeid, skolebesøk
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Gruppe A: Workshop drama

C214

Gruppe B: Workshop musikk

E202

Bjerkaker eller Fagereng

Gymsal
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Program oppstartsmøte
Tid: onsdag 16. August 2017
Sted:
Et første møte med UiT Norges arktiske universitet - Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Program - Cafédialog
Kl. 0930 – 1000 Registrering og kaffe
Kl. 1000 – 1015 Musikalsk inngang v/ILP-koret e.a
Kl. 1015 – 1030 Velkommen v/UiT-ledelsen og institutt-ledelsen
Kl. 1030 – 1045 Orientering om hva skjer i oppstartsuka?
Kl. 1045 – 1145 Møt en lærer/cafévert
-

Læringslyst og læringsbehov

-

20 minutt pr spørsmål

NB!
Felles åpning for alle. Cafédialog for 1-7, parallelt med rebusvandring på huset for 5-10. Deretter
motsatt. Ny Cafédialog 1300 – 1500 (5-10)

Gruppedialog
Prosess: 15-16 bord x 6 (3 spørsmål ved hvert bord).
Cafédialog (1-7 og 5-10). Caféverter ved hvert bord. Ca 20 minutter til hvert spørsmål. Basisgrupper

Læringslyst og læringsbehov
1. Hvorfor ønsker du å bli lærer?
2. Hva er en god lærer for deg?
3. Hva tror du skal til for å bli en god lærer?

Oppstart med STIL – 16.-25. august.
Skolebesøk 23./24./25. august
GLU 1-7
Skole
Bjerkaker
Fagereng

Studenter
21
21

Grupper
7
7

Dag og tid
24.08 – kl. 8.30-11.00
24.08 – kl. 8.30-11.00

Kontaktperson

Studenter
15
18
15
18
15
18

Grupper
5
6
5
6
5
6

Dag og tid
23.08 kl. 8.30-11.00
23.08 kl. 9-11
24.08 kl. 8.30-11.00
24.08 kl. 9-11
25.08 kl. 8.30-11.00
25.08 kl. 8.30-11.00

Kontaktperson

GLU 5-10
Skole
Gyllenborg
Langnes
Solneset
Sommerlyst
Storelva
Workinmarka

Til universitetsskolene
Informasjon om prosjektet « Oppstart med STIL «
Økt læringslyst og læringsbehov i lærerutdanningen
På rektorforum 9. juni orienterte Siw Skrøvset om planene for oppstartsuke for nye studenter
på GLU 1-7 og GLU 5-10.
Litt om bakgrunnen for prosjektet;
Bakgrunn: Vi vet en del om studenters motivasjon for å velge læreryrket, og dermed også velge
en 5-årig integrert master. Både norske og internasjonale undersøkelser om ungdommers valg
om å bli lærer, viser at sentrale faktorer som spiller inn, er ønsket om å forme barn og unges
fremtid, en oppfattelse av å kunne egne seg i lærerrollen og å inneha de egenskaper som er
nødvendige, jobbsikkerhet mm. (Nesje, Brandmo og Berger, 2017)1. Samtidig utfordres mange
lærerutdanninger med frafall, demotiverte studenter og lav arbeidsinnsats blant studentene.
Vårt mål er å videreutvikle lærerutdanningen ved UiT, landets første masterutdanning for
grunnskolelærere, til en lærerutdanning som i større grad utfordrer studentene på en positiv
måte rundt den fremtidige lærerrollen, og gir dem lyst til å gå videre og forme sin egen rolle
som lærer (læringslyst) samtidig som de opplever at det er et stort arbeid som må legges ned
gjennom studiet for å bli en god lærer (læringsbehov). Dette vil vi gjøre gjennom en særlig
satsing og fokus på læringslyst og læringsbehov det første studieåret, konkretisert i et
prosjekt, «Læringslyst og læringsbehov». STIL2. Vår antagelse er at vår lærerutdanning kan bli
vel fragmentert og fagorientert, og at det er lite tverrfaglige møteplasser hvor selve lærerrollen og utformingen av denne får fokus på tvers av fag.
Problemstillingen er: På hvilken måte kan vi gjennom det tverrfaglige prosjektet STIL bidra til at
studentene øker sin læringslyst og læringsbehov gjennom det første studieåret?
Prosjektet: Dette er et av fem prosjekter som fikk tildelt midler fra Kunnskapsdepartementet
våren 2017 i den hensikt å øke læringstrykket og studentintensive læringsformer ved
implementering av femårig grunnskolelærerutdanning. Prosjektet ved UiT er et
aksjonsforskningsprosjekt med fokus på å stimulere studentenes læringslyst og læringsbehov.
Aksjonen består i fase 1 av to oppstarts uker med fokus på læringslyst og læringsbehov.
1

Motivation to Become a Teacher: a Norwegian Validation of the Factors Influencing Teaching Choice Scale. Katrine
Nesje, Christian Brandmo & Jean-Louis Berger in Scandinavian Journal of Educational Research
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00313831.2017.1306804
2

STIL = Studentintensive læringsformer.
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Studentene introduseres for prosjektet ”Oppstart med STIL”. Dette prosjektet innebærer en
oppstart med fokus på kommunikasjon og formidling, og hva det innebærer å være en lærer.
Studenten deltar i kafe-dialoger, ulike kreative workshoper, aktive skolebesøk på
universitetsskolene, sosiale aktiviteter, faglige introduksjoner, med mer. I fase 2 gjennomføres
tre workshoper igjennom første studieår med tverrfaglige tema som alle har fokus på
lærerrollen.
Vi ønsker å følge denne studentgruppen i denne bevisstgjøringsprosessen, og sentrale
spørsmål vi stiller studentene, både ved oppstart, underveis og ved prosjektets slutt, er:
- Hvorfor har du valgt å bli lærer?
- Hva er en god lærer?
- Hva slags lærer vil DU bli?
- Hva skal til for å bli en god lærer?
De tre første spørsmålene relateres til læringslyst, mens det siste handler om læringsbehov.
Til universitetsskolene
Alle universitetsskolene er positive til å delta i prosjektet - det setter vi stor pris på !
Vi ligger an til å få rundt 45 studenter på GLU 1-7 og rundt 90 studenter på GLU 5-10. Det betyr
at oppsettet med antall grupper pr. skole blir som avtalt på møtet 9. juni. Noen grupper kan bli
på 4 i stedet for tre studenter.
Jeg har fått inn navn på lærere som skal ta imot studenter fra de fleste skolene – fint om de
resterende kan sende meg navn innen 15. august, så vil vi lage et oppsett på hvilke studenter
som skal til hvem – sendes ut i forkant av skolebesøk.
Gruppene på 5-10 vil ikke være klare før 22. august – p.g.a. fagvalg, så her vil dere få oppsettet
på slutten av dagen.
Vi ønsker en kontaktperson på hver skole med telefonnr. Gi meg beskjed dersom rektor ikke er
kontaktperson. Som vi snakket om på møtet 9. juni ser vi for oss at kontaktpersonen samler
hele studentgruppa til en introduksjon før de sendes ut i klassene.
Studentene vil få i oppdrag å lage et opplegg som gjennomføres innenfor en skoletime med
vekt på hvordan få oppmerksomhet i en klasse og formidle noe, leker som kan brukes i
klasserommet, øvelser med kropp og stemme samt kommunikasjonsøvelser.
Dette vil studentene jobbe med i workshops som forberedelse til skolebesøkene.
Studentene sørger selv for transport til de aktuelle skolene. Vi forutsetter at studentene er på
plass til avtalt tidspunkt. De fleste skolene har oppstart kl. 8.30 med unntak av Langnes og
Sommerlyst som har kl. 9.00.
Med vennlig hilsen
Siw Skrøvset og Jan Fredrik Skogdal
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Oppstart med STIL
Ordskyer frå oppsummeringer

Ordsky fra oppsummering GLU 1-7

Ordsky fra oppsummering GLU 5-10
o Klasse A

Ordsky fra oppsummering GLU 5-10
o Klasse B

Ordsky fra oppsummering GLU 5-10
o Klasse C

