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Innledende  
Foreliggende rapport er en avslutningsrapport etter tre års drift av samlingsbasert, fleksibel 
og desentralisert lærerutdanning ved Universitetet i Tromsø campus Alta. Lærerutdanningen 
ved campus Alta har siden skoleåret 2014 – 15 vært organisert i form av det vi kaller fleksibel 
og samlingsbasert lærerutdanning. Innføringen av denne modellen falt sammen i tid med 
fusjonen mellom Høgskolen i Finnmark og Universitetet i Tromsø. Studiet ble derfor tilbudt 
som Integrert master i lærerutdanning etter en studieplan som allerede var tatt i bruk ved 
campus Tromsø. For en kronologisk gjennomgang av den fireårige prosessen med å innføre 
og drifte altamodellen, viser vi til rapportene «Master i lærerutdanning 1 – 7 i Alta og en 
evaluering av planleggingsarbeidet våren 2014» (del I), «Rapport Oppstart av Master i 
Lærerutdanning Campus Alta medio juni 2015» (del II) og «Rapport drift av master i 
lærerutdanning campus alta september 2016» (del III). 

   

 

Vår samlingsbaserte, fleksible og desentrale modell 
Vår fleksible samlingsbaserte lærerutdanning har en alternativ organisering sammenlignet 
med vår tradisjonelle samlingsbaserte lærerutdanning, som vi har tilbudt i ulike varianter 
siden tidlig på 1980-tallet. Dagens modell er alternativ fordi den legger opp til en helt ny 
form for samlingsorganisering. Modellen er også alternativ fordi studentene kan ha sin 
øvingspraksis nærmere hjemstedene sine sammenlignet med tidligere.  

Nåværende samlingsorganisering innebærer at alle ukene i skoleåret er samlingsuker – men 
måten vi samles på varierer. To uker i løpet av skoleåret – en uke hvert semester - samles 
hele kullet ved campus Alta. Syv uker samles en del av kullet ved campus Alta via ei 
nettstøtta oppkopling med ei gruppe ved et av oppkoplingsstedene Kirkenes (kull 2014) eller 
Hammerfest (kull 2015). De resterende tjueto ukene bestemmer studentene selv i hvilket 
omfang de vil samles, eventuelt hvor de skal samles og hvordan de skal kommunisere. 
Studentene kan også bestemme hvor stor del av disse tjueto ukene de vil bruke til 
individuelt studiearbeid. Seks ukers praksis fordelt på to semestre i Alta eller på 
oppkoplingsstedet kommer i tillegg til de ulike kategoriene av samlingsuker. 

 

Gruppeorganisering 
Sentralt i vår fleksible modell er det at det meste av studentenes studiearbeid foregår i 
grupper – i det vi kaller basisgrupper. Basisgruppene består av mellom tre og seks studenter 
og de er lokalisert til campus Alta og på et av oppkoplingsstedene Hammerfest eller 
Kirkenes. I basisgruppene gjør studentene formative oppgaver og løpende fagoppgaver. 
Disse arbeidene deler de ofte med de andre gruppene i form av fremføringer eller filer som 
distribueres over internett. For en stor del legges læringsarbeidet opp i samsvar med 
prinsippene som gjelder for omvendt læring. I praksis foregår dette ved at studentene 
gruppevis og individuelt gjennomgår fagstoff og gjør oppgaver i løpet av de 22 
samlingsukene de råder over selv. Faglige utfordringer knyttet til lærestoff drøftes og 
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avklares og studentarbeider deles med resten av klassen i løpet av de to samlingsukene i 
Alta og når de samles i Alta og ved et av de to nevnte oppkoplingsstedene.  

Studentenes arbeid i basisgruppene foregår i samsvar med forpliktende basisgruppeavtaler 
som er bestemt av studentene selv. Det gruppebaserte læringsarbeidet følges opp og 
kvalitetssikres gjennom skoleåret av en faglærer som innehar en mentorfunksjon.  

 

Mentorfunksjonen 
Mentorfunksjonen innebærer at en faglærer har ansvar for å følge opp studiearbeidet i en 
eller flere basisgrupper. Konkret går dette arbeidet ut på at mentor holder seg orientert om 
studiearbeidet i gruppene og at de skal tre støttende til i samband med utfordringer knyttet 
til arbeidet i basisgruppen. Mentor har også ansvar for å følge opp og støtte 
enkeltstudentene i gruppen i deres læringsarbeid. Mentorfunksjonen kommer i tillegg til 
faglærernes oppfølging av det fagrelaterte studiearbeidet, og har vært belønnet med femti 
timer til hver mentor. Også praksislærerne har en mentorfunksjon i sin praksisgruppe. 
Praksislærerne har ansvar for å følge opp og støtte gruppenes og enkeltstudenters 
utfordringer i samband med ordinær øvingspraksis. Mentorene i praksisfeltet skal i tillegg 
legge til rette for at studentene får tilgang til informasjon, kontakter og empiri på 
praksisskolen i samband med oppgaveskriving utenom praksisperiodene.  

 

Det løpende studiearbeidet 
Det daglige studiearbeidet preges i stor grad av at studentene skaper språk, de deler språk 
og de gjør fagspråk til sitt eget i kraft av oppgavebesvarelser som er relevant i en 
profesjonssammenheng. Denne måten å arbeide på krever god kommunikasjon mellom de 
ulike aktørene i vårt geografisk distribuert læringsfellesskap. Konkret handler det om å 
etablere og stimulere til god kommunikasjon mellom studenter, mellom studenter og 
praksislærer, mellom studenter og faglærer, mellom studenter og mentor, og mellom 
mentorene i teori- og praksisfeltet. På grunn av at studentene er spredt i regionen og på 
grunn av våre ulike kategorier av samlinger, er kommunikasjonen i læringsfellesskapet i 
relativt stor grad teknologistøttet. I undervisning bruker vi Skype for business, til tider i 
kombinasjon med smartboard, til å kommunisere rundt studentenes læringsaktiviteter. I 
tillegg har studentene opprettet egen klasseprofil på Facebook for å lette den daglige 
kommunikasjonen.  

 

Hvorfor desentral modell? 
Vår fleksible desentrale modell er motivert ut fra i hovedsak to forhold. For det første har vi 
ønsket å rekruttere flere studenter fra regionen gjennom å tilby desentral struktur. Mange 
av våre potensielle søkere har ikke anledning til å flytte til Alta for å gjennomføre et femåring 
masterstudium. For det andre har vi ønsket å sikre et kontinuerlig læringstrøkk ved å 
organisere studiet i samlingsuker hele skoleåret - i kombinasjon med leseplaner, 
arbeidsoppgaver og oppfølging alle ukene. Gjennom denne ordningen har vi ønsket å skape 
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et høyt og kontinuerlig læringstrykk i studiearbeidet, noe vi ikke har klart å realisere i våre 
tradisjonelle samlingsbaserte tilbud. Vår fleksible desentrale modell vil også være med på å 
sikre kvalifiserte lærere til hele regionen.  

I skrivende stund har vi avsluttet det tredje skoleåret hvor vi praktiserer vår fleksible 
desentraliserte lærerutdanning 1-7. Etter to opptak viser det seg at søkningen til vår fleksible 
modell er markert større enn den har vært til tilbudet om campusbasert lærerutdanning 5-
10. Ved siste opptak til 1-7 skoleåret 2015-16 meldte over 60 primærsøkere sin interesse for 
studiet. Strenge karakterkrav til studiet førte til at antallet ble redusert til 22 studenter som 
startet på studiet. Til sammenligning kan det nevnes at til opptak på campusbasert 5-10 
våren 2016 ble det registrert 27 primærsøkere. Fjorten av disse innfridde karakterkravene og 
startet på studiet. Fra potensielle søkere fra midtre og sørlige deler av Troms har vi fått 
signaler om at rekrutteringen vil øke om praksis distribueres ytterligere.  

 

Erfaringer læringstrøkk 
Hva angår læringstrøkk og læringskvalitet har vi erfart at studentenes studiearbeid i 
basisgrupper er både utfordrende og dannende. Det er utfordrende å skape og forvalte gode 
gruppeprosesser. Enkelte grupper trenger tett oppfølging av mentor i dette arbeidet. På den 
annen side fungerer organiseringen meget forpliktende og konstruktivt i grupper som klarer 
å etablere rutiner for møtefrekvens, fordeling av arbeid, forholdet mellom kollektivt og 
individuelt arbeid blant gruppemedlemmene og gjennom at de klarer å etablere konkrete 
prosedyrer knyttet til det praktiske arbeidet i gruppen. Over tid gir erfaringene fra disse 
utfordringene relevant profesjonsdannelse, for de foregriper og danner studentene i å 
arbeide som man vanligvis gjør i skolen i dag – i team.  

Vi har også gjort oss verdifulle erfaringer om hvordan teknologien fungerer i forhold til å 
holde læringstrøkk og læringskvalitet. Ved hjelp av Skype for business skaper og deler 
studentene lærestoff internt i gruppene i de ukene de ikke samles kollektivt eller via felles 
oppkoplinger. I samlingsukene de samles alle eller via oppkopling, skaper de og deler tekster 
i plenum – hvor også faglig refleksjon, begrepsavklaringer og felles problemer og 
utfordringer står sentralt. Skype-teknologien fungerer på denne måten som en forutsetning 
for læringstrøkket i de ulike samlingsukene, for den muliggjør forpliktende kommunikasjon 
mellom studentene. Samtidig sikrer den samme teknologien faglærernes mulighet for faglig 
oppfølging og dermed kvalitetssikring i læringsarbeidet i gjennom hele skoleåret. Den 
teknologistøtta kommunikasjonen på studiet fungerer slik at studentene i samme klasse 
lærer på forskjellige steder til ulike tider om de samme emnene. De er ikke fanget i et 
tradisjonelt klasserom hvor alles oppmerksomhet er rettet mot kateteret, der alle gjør det 
samme på et felles sted til samme tid. I kraft av den fleksible organiseringa i kombinasjon 
med nettstøtta kommunikasjon lærer våre studenter i nye rom – eller i hva vi kan kalle for 
det utvida klasserom.  

Vi har erfart at teknologistøtta språklig produksjon og kommunikasjon gir gratis 
læringseffekt ved at studentene lærer seg filbehandling, de får erfaring med sosiale medier, 
de lærer seg kommunikasjonsdisiplin, de lærer seg å bruke databaser for deling av 
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dokumenter, de lærer seg å bruke elektronisk tavle, og mange blir flinke i bruk av 
presentasjonsverktøy. I kraft av at teknologi er integrert i de daglige læringsaktivitetene, ser 
vi at studentene tilegner seg - og lærer seg å anvende - profesjonsfaglig digital kompetanse. 

Vi har også erfart at kontinuerlig språkproduksjon, kommunikasjon og deling av 
språkproduksjoner gjennom våre ulike samlingsformer er avhengig av at teknologien er 
tilpasset læringsmåten og at den er stabil. Til nå har det vist seg at her ligger et 
forbedringspotensial både når det gjelder kommunikasjonsfremmende teknologi, tilgangen 
på rom og møbleringen av disse – ved alle de tre campusene. I tillegg savner vi tidvis 
tilgjengelig teknisk støtte både til opplæring og feilretting. Størst utfordringer har vi hatt 
med å etablere og forvalte god kommunikasjon mellom universitetet og praksisfeltet.   

 
Læringslogger 
I tillegg til faglærernes faglige oppfølging av studentene ved hjelp av teknologibasert 
kommunikasjon, fungerer også studentenes læringslogger som en teknologistøtta inngang til 
å kvalitetssikre læringsarbeidet kontinuerlig. Studentene er forplikta til å føre ukentlige 
læringslogger som de legger ut i egne mapper på fronter. I disse læringsloggene redegjør de 
for hvilke emner de har arbeidet med i de ulike fagene, hvordan arbeidet har vært fordelt 
mellom gruppemedlemmene og en vurdering av arbeidet som er gjort. Hensikten med 
læringsloggene har vært at de skulle synliggjøre studentenes læring og progresjon samtidig 
som de skulle utfylle en kontrollfunksjon og fungere som kvalitetssikring på studiearbeidet i 
gruppene.    
 

Samlet vurdering 
Vurdert samlet har alternativ samlingsorganisering, omvendt læring, streng 
gruppeorganisering, teknologistøtta kommunikasjon, detaljerte periode- og emneplaner i 
kombinasjon med tett oppfølging fremstått som betydelige endringer av tradisjonelle 
læringspraksiser og didaktisk kultur for mange faglærere og studenter. Rimelig vis stiller 
noen seg kritisk til det nye. En utfordring i arbeidet med å etablere nye læringsrammer, ny 
læringskultur og forvalte disse optimalt er å skape entusiasme og forpliktelse til det nye 
blant alle gruppene som skal være engasjert på våre fleksible desentrale tilbud.  

 

På grunnlag av tre års erfaring med modellen vil vi i det videre peke på særskilte utfordringer 
og forslag til konkrete tiltak i arbeidet med å sikre studiekvaliteten i vår desentrale, fleksible 
og samlingsbaserte lærerutdanningsmodell fremover. 

 

1. Utfordring: Videreutvikle basisgruppene som sentral lærings- og utviklingsarena. 
Som nevnt har vi gjort mange og viktige erfaringer med basisgruppene i den nåværende 
modellen. Styrker og svakheter ved denne er identifisert og bør følges opp. Det er viktig at 
basisgruppene utfyller både en sosial og læringsmessig funksjon. Slik vi ser det er det tre 
hovedutfordringer: 
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a) Den pedagogiske utfordringen: Det meste av undervisningen bør legges opp 
slik at det er naturlig og nødvendig for studentene å samarbeide om læring. 
Det omfatter både den daglige undervisningen og større prosjekt/oppgaver 
som nå inngår i studieplanen. Dette krever at personalets kunnskap om 
samarbeidslæring/læring i team/PBL omsettes til en gjennomgående 
pedagogisk praksis. Blant annet at innebærer dette at utforming av gode 
oppgaver blir en nøkkelkompetanse. Ikke minst foreligger det en pedagogisk 
utfordring i å videreutvikle planer som hjelper studentene inn i aktive 
posisjoner i alle tre kategoriene av ukesamlinger. 

b) Den sosialpsykologiske utfordringen: Det må arbeides bevisst, kontinuerlig og 
langsiktige med studentenes samarbeidsferdigheter, herunder studentens 
evne til å løse konflikter og utvikle samhandlingskompetansen.                                                                                

c) Den læringsstrategiske utfordringen: Studentenes mulighet og evne til 
selvregulering må underbygges og etterleves i praksis. Dette innebærer blant 
annet ansvar og forpliktelse for egen og andres læring, dokumentasjon og 
loggføring av egen læring. 

Tiltak: 

- Etablere faste rutiner for å kvalifisere og evaluere studentenes 
samarbeidsferdigheter 

- Utvikle ulike kategorier av instruktive planer som både favner fagoverskridende, 
fagspesifikke, praksisnære og studentaktive læringsaktiviteter. Planene bør i tillegg 
kunne fungere retningsgivende for hvordan studentene organiserer sine 
læringslogger  

- Legge vekt på å utvikle praktisk/teoretiske oppgavetyper som fremmer samarbeid 
 
 

2. Utfordring: Styrke mentorrollen som sentral ressurs for studentenes læring og 
utvikling. 

Innføringen av mentorordningen ble gjort ut fra erkjennelsen om at studentene i vår 
samlingsbaserte og desentrale modell har behov for en mer direkte oppfølging og 
tilbakemelding. Gjennom mentorordningen ønsket vi å utnytte studentenes læringspotensial 
bedre. Så langt synes ordningen i praksis mer å ha båret preg av at mentor blir en 
«kontaktperson» snarere enn en faglig og personlig veileder og rollemodell. Det er derfor 
nødvendig å videreutvikle rollen i en retning som gjør mentor til en viktigere person i 
studentens læringsliv. For eksempel bør relasjonen mellom student og mentor bli tettere. 
Mentor må være mer tilstedeværende og utfordre studentene både faglig og 
profesjonsfaglig. En slik relasjon vil kunne utgjøre en viktig kilde til utvikling av studentenes 
opplevelse av mestring av lærerrollen, både på det praktiske og personlige plan. I dette 
ligger det også at mentor vil spille en viktig rolle i studentens personlige danningsprosess. 
Det bør også være mye å hente fra arbeidet med veiledningsordningen for nytilsatte 
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nyutdannede lærere. Det bør også vurderes om det er behov for to fagmentorer og hvorvidt 
disse bør ha komplementære oppgaver?  

Tiltak: 

- Kvalifisere for mentorrollen gjennom å klargjøre og presisere oppgaver og ansvar 
som ligger til de to mentorrollene 

- Trekke mentorene tettere og mer aktivt inn i studentenes faglige og profesjonsfaglige 
utvikling over hele studieforløpet gjennom en to-mentorsordning i prosjektperioden 

 

3. Utfordring: Sikre best mulig samsvar mellom den undervisning og veiledning 
studentene får i lærerutdanningens teorifelt og den praksishverdag de møter 
både som studenter og lærere. 

Som for mange andre profesjonsutdanninger fremstår forholdet mellom teori og praksis som 
en særlig stor utfordring. Utfordringen bør møtes gjennom å strebe mot størst mulig grad av 
kongruens i læringen, det vil si mest mulig samsvar mellom det studentene møter i 
teorifeltet og det de erfarer i praksisfeltet.   

Tiltak: 

- Både teorilæreres og praksislæreres undervisning bør tematiseres og diskuteres 
sammen med lærerstudentene. I praksis innebærer dette at lærerutdanningens 
lærere må ta oppgaven som rollemodell på alvor («gjør som vi gjør» mer enn «gjør 
som vi sier- men ikke gjør»), og at det legges større vekt på teori- og praksislæreres 
metakommunikasjon om egen undervisning og på studentenes opplevelse av dette. 
Gjennom å synliggjøre dette metaperspektivet på læring, vil man også bygge den 
klassiske undervisningsevalueringen inn i den daglige undervisningen og gjøre den til 
en kilde til læring både for lærere og studenter.  

- Studiets tema, arbeidsmåter og pensum bør i sterkere grad kobles opp mot konkrete 
læreroppgaver/problemstillinger som de vil møte i sitt daglige arbeid. I den grad det 
er mulig, bør det åpnes for større grad av integrasjon mellom pedagogikk og 
fagdidaktikk.  

- I p. 2 ligger også at lærerutdanningen må legge større vekt på hvordan ulike 
læreroppgaver skal løses og det må gis rom for øving, prøving og utforsking av disse 
både i utdanningens teori og praksisfelt. Det betyr også at de felles 
campussamlingene primært bør ha status som «læringsverksteder».   

 

 

4. Utfordring: Styrke studentenes lærersosialisering og læreridentitet gjennom 
bedre forankring i skolehverdagen. 

En fordel med fleksibel lærerutdanning er at studentene har nærhet til lokale skoler. For 
mange vil disse skolene også være den skolen de seinere blir ansatt ved.  Denne 
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ressursen/muligheten bør utnyttes for å styrke studentenes lærersosialisering og 
læreridentitet. I utdanningen så langt har man lykkes godt med dette ved at studentene, 
også utenom de formaliserte praksisperiodene, har oppsøkt skolene i forbindelse med 
oppgavearbeid og observasjon. Dette har også blitt godt mottatt av skolene og har bidratt til 
at studentene oppfattes mer som en ressurs enn som en belastning. Forståelsen av 
studentenes relasjon til praksisskoler og andre skoler som en ressurs er et spor som bør 
videreføres og videreutvikles.  

Tiltak:  

- Vi vil foreslå at vi i samarbeid med en aktuelle/interesserte kommuner bør arbeide 
for å få til en «akademisk lærlingeordning» hvor studentene ansettes i for eksempel 
20 prosentstillinger ved skolen for hele studietiden. Forutsetningen er at studentene 
skal gå på toppen av ordinær bemanning og primært fungere som en ressurs på den 
enkelte skole. De skal altså ikke ha rollen som «billig vikarressurs». Oppgavene kan 
være følgende: 

a. Frigjøre lærere til utviklingsarbeid ved å overta undervisning (under 
veiledning) 

b. Samarbeide med/assistere lærere i konkrete utviklingsarbeid 
c. Initiere egne utviklingsarbeid f.eks. knyttet til oppgaver i egen lærerutdanning 
d. Utføre evaluering og utredningsoppgaver for skole og kommune. 

Med en slik rolle etableres en «omvendt universitetsskole» ved at det er studentene 
som ressurs som står i forgrunnen og ved at de aktivt bidrar til å utvikle hele skolen. 
Gjennom deres arbeid vil også teorifeltets lærere være bidragsytere til 
skoleutviklingen i Troms og Finnmark. 

- I den grad det er praktisk mulig bør studentene ha nærmeste skole som sitt 
studiested. Det gjelder selv om man ikke inngår i ordningen skissert i punktet 
ovenfor. 

- Ordningen med praktisk forankrede oppgaver innen pedagogikk og fagdidaktikk bør 
videreføres og videreutvikles. 

 

5. Utfordring: Ta i bruk et variert utvalg av digitale verktøy som skal bidra både til å 
styrke studentenes samhandling for læring og gi dem profesjonsfaglig digital 
kompetanse. 
 

Med det fokus som er på bruk av digitale teknologi i utdanning på alle nivå, er det helt 
nødvendig at dagens lærerstudenter kan gå ut i sin første jobb med en digital kompetanse 
som gjør dem rustet til å anvende digital teknologi på en kritisk og konstruktiv måte i sin 
undervisning. Den beste måten å sikre dette på er at studentene møter, og aktivt anvender, 
digital teknologi som en viktig og integrert del av all undervisning gjennom hele 
utdanningen. Dette innebærer ikke bare konkret erfaring med ulike verktøy, men også 
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erfaring med hvilken rolle digital teknologi kan spille i forhold til læring og organisering av 
læringsaktiviteter. Gjennom studiet bør studentene få allsidig førstehånds erfaring med 
hvilke utfordringer og muligheter bruk av teknologi vil ha i læringen. En god del av våre 
studenter skaffer seg i dag verdifull erfaring fra og kompetanse i bruk av digitale ressurser i 
læringen i samband med at de har øvingspraksis ved Elvebakken skole som har innført 
massiv bruk av I-pad i læringen. 

Tiltak: 

- Digitale læringsressurser må i større grad anvendes i alle fag for å støtte opp under 
individuell læring, læring i team og læring i ulike former for samlingsorganisering 
(omvendt læring/problembasert læring). Variert bruk av teknologi skal dessuten sikre 
at det faglige personalet i større grad frigjør kapasitet slik at lærerrollen dreies i 
retning veileder og oppfølger (bl.a. gjennom mentorordningen).  

- Digitale verktøy bør i større grad, i alle fag og i praksis, brukes til å dokumentere 
læring og læringsprosesser. Dokumentasjoner skal vise studentene som 
kunnskapsprodusenter, og herigjennom dokumentere læring.  

- Arbeidet med digital kommunikasjon og samhandling mellom studenter og mellom 
studenter og lærere bør prioriteres og videreutvikles, blant annet gjennom bruk av 
nettbrett som medierende verktøy i læringen. 
 

 

 

 

Aksel Pedersen/ Geir Zakariassen 
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