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1 Prosjektets overordnede mål og prinsipper i arbeidet med å nå dette
Det overordnede målet med LUDO-prosjektet har vært å utvikle en grunnskolelærerutdanning hvor
studenter opplever å bli godt forberedt for et læreryrke preget av et digitalisert samfunn. Dette har vi
gjort gjennom implementering av en rekke prosjekttiltak hvor bred involvering av faglærere,
praksislærere (= lærerutdannerne) og studenter i felles utforskning av hvordan PfDK best kan utvikles
har vært et prinsipp.
USNs forståelse av hva PfDK er, bygger i hovedsak på Udir sitt rammeverk, men også på forskning som
beskriver hva som kjennetegner kompetente lærere i en digital tid. I prosjektet har vi vært opptatt av
fortløpende å orientere oss i-, bidra til- og bygge på forskning om utfordringer og muligheter som
vokser frem i vår digitale tid. Spørsmål som har engasjert oss spesielt, er: Hva kjennetegner
utdanningskvalitet i en digital tid? Hvordan påvirker digitalisering lærer- og elevroller,
kunnskapsarbeid, fagtradisjoner og faginnhold? Hvordan kan vi utdanne lærerstudenter og elever for
en fremtid i rask endring? Hva vet vi fra forskning om institusjonell læring som kan gi retning for
prosjektet og styrke forutsetningene for å lykkes med varig endring?
Sistnevnte spørsmål bringer oss til det som kan sies å være LUDO-prosjektets teoretiske fundament kulturhistorisk aktivitetsteori (CHAT) (Engeström, 1987). Tankegodset i CHAT har preget LUDOs
strategier og har ligget til grunn for utviklingen av noen prinsipper i prosjektet:
1) LUDO ble gjennomgående omtalt som fakultetets og grunnskolelærerutdanningens prosjekt
2) Spenninger ble ansett som verdifulle og potensielle springbrett for institusjonell endring og
utvikling
3) «Transformative digital agency» var antatt å fremme forutsetningene for å styre utviklingen i
en villet og velbegrunnet retning
4) Vi tilstrebet bred involvering av aktører fra ulike posisjoner og med ulike kompetanser som
samlet sett har hatt forutsetninger for å nå prosjektets mål
Vi har engasjert og involvert mange i prosjekttiltak på både system og mikro-nivå. F.eks. ble mange
aktører involvert da PfDK ble operasjonalisert i forbindelse med emneplanrevisjon. Prosjektet har
også engasjert mindre miljøer i lokalt pedagogisk utviklingsarbeid. Såkornsmidler er tildelt ansatte
med gode ideer til hvordan fremme PfDK i fag og praksis og som involverte studenter og
praksislærere. Vi har lagt inn en forventning om at kunnskapen som ble utviklet i slike prosjekter, ble
dokumentert og delt, blant annet på prosjektets nettside www.ludo.usn.no. Slik fikk vi utnyttet og
videreutviklet etablert kompetanse i fagmiljøene, bygget nettverk og forankret LUDO godt i fakultetet
og grunnskolelærerutdanningen.
I CHAT beskrives utfordringer/spenninger/dilemmaer som en naturlig og nærmest nødvendig
komponent i institusjonelle endringsprosesser. Å forberede studenter for et yrke i en digital tid,
krever at både de og vi er i kontinuerlig i søken etter hvordan digital teknologi kan brukes, men det
krever også at vi legger merke til og forholder oss til teknologiutløste utfordringer. Vi stimulerte til
«transformative agency», som er å kunne bryte ut av gitte handlingsrammer og ta initiativer til å
transformere dem (Virkkunnen, 2006). Blant annet stimulerte vi til forskningsbasert utviklingsarbeid
og inviterte tidlig til kritisk diskusjon for å få tak i problemsituasjoner studenter, kollegaer og lærere
opplevde å stå overfor. Utdanningstradisjoner ble drøftet og utfordret: Var de verdt å endre, eller var
de verdt et forsvar? Målet var å forstå spenningene og finne meningsfulle måter å forholde seg til
dem på. I Case #5 og #6 gir vi eksempler på digitale ressurser som ble utviklet eller prøvd ut i forsøket
på å få snudd problemsituasjoner til gode undervisningssituasjoner.
Fordi spenninger og løsninger typisk er enklere å identifisere i heterogene- enn homogene miljøer (se
f.eks. Hakkarainen et.al., 2004), ble samarbeid mellom aktører fra ulike posisjoner og med ulike
kompetanser et viktig LUDO-prinsipp. Fremfor å «bygge bro» mellom teori og praksis, har vår strategi
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vært å flette kunnskapstypene praksislærere, faglærere og studenter har sammen i arbeid med å løse
utfordringer.

Vi har også etablert nettverk med miljøer ved andre fakulteter (som optometri og informatikk) samt
andre samfunnsaktører (som Lær kidsa koding og filmselskaper). Disse har vært godt posisjonert til å
stille spørsmål og foreslå løsninger som gjerne er lett å overse i et etablert profesjonsfellesskap.

I rapporten presenteres delmål, aktiviteter og organisering. Dernest redegjør vi for resultater og
effekter av prosjektet. Forankring og effekt på institusjonsnivå beskrives før vi avslutningsvis gir noen
anbefalinger basert på kunnskapen vi har utviklet i prosjektet. Vi presenterer syv ulike «case» fra
prosjektet i rapporten, for å gi leseren innblikk i noen av de mange konkrete grep som er tatt og som
viser noen av prosjektets resultater.

2 Delmål og aktiviteter
I søknaden opererte vi med tre delmål. Vi fant behov for å revidere disse noe og har jobbet etter
følgende delmål i prosjektperioden:
1) Utvikle kunnskap om hva PfDK er og hvordan PfDK best kan utvikles i
grunnskolelærerutdanningen
2) Operasjonalisere PfDK-rammeverket i GLU-utdanningen og sikre at plandokumenter gir
lærerutdannere tydelig retning for arbeidet med å fremme studentenes PfDK.
3) Utvikle, implementere, evaluere og revidere et UH-pedagogisk emne rettet mot det å være
lærerutdanner i en digital tid.
4) Etablere strategier, strukturer og insentiver som stimulerer til utvikling av lærerutdannernes
og lærerstudentenes PfDK.
Tabellen under gir en oversikt over tiltak som har blitt iverksatt for å nå disse og når arbeidet har
pågått.
Delmål Hovedaktivitet

Beskrivelse

1

Utvikle kunnskap om arbeidsmåter,
oppgavetyper vurderingsformer som
fremmer studenters PfDK

Utforskning av hvordan PfDK kan utvikles i fag, praksis og
profesjonstrapp. Utforskning av læringsaktiviteter i DigTekLab.

2

Sikre at planverket for GLU gir tydelig
retning for arbeidet med å fremme
studentenes PfDK

Diskusjon om hva PfDK er i fag, samt hvordan ansvaret for studentenes
PfDK kommer til uttrykk i planer for program, emner og praksis.
Revisjon av emneplaner i tre omganger. Støtte for å implementere
endringene.

1, 2 og Etablering av prinsipper for utvikling av
3
digitale læringsressurser og produksjon
av læringsressurser til GLU og
Lærerutdanner i en digital tid

V2018 H2018 V2019 H2019 V2020 H2020 V2021 Etter
prosjektslutt

Identifisere prinsipper for- og produksjon av digitale læringsressurser
til GLU og Lærerutdanner i en digital tid.
Legge til rette for erfaringslæring i forbindelse med arbeid med
bloggginnlegg, podcastepisoder, videobaserte undervisningsressurser
og temasider med didaktiske eksempler.
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Delmål Hovedaktivitet
1 og 3 Gjennomføring av emnet
Lærerutdanner i en digital tid

1

Utvikling og impelemtering av PhDemnet «Digitalization and epistemic
change»

1 og 4 Nasjonal deling av digitale
læringsressurser via www.ludo.usn.no
og podcasten Opp med pæra.

Beskrivelse

V2018 H2018 V2019 H2019 V2020 H2020 V2021 Etter
prosjektslutt

10 ects emne for faglærere og praksislærere i GLU. MA-nivå og inngår i
UH-pedagogisk basiskompetanse. Hensikt: Å femme FoU basert PfDK
utvikling og dele deltakernes kompetanse med resten av institusjonen
og nasjonalt.
5 ects PhD-emne.

Bidra til nasjonalt kompetanseløft.

1 og 4 Kvantitativ evaluering av PfDK- arbeidet Lede samarbeidet om å identifisere PfDK-arbeid i ulike fag i GLU.
i GLU (på tvers av de fem institusjonene Dokumentering av hvordan ulike fag forholder seg til PfDK-ansvaret.
med prosjektmidler)
1 og 4 Kvalitativ følgeevaluering

Intervjudata og observasjonsdata innhentet for å identifisere kvaliteter
og utfordringer i prosjektets, ved HVL, NIFU og UiO.

1 og 4 Midetveisrapportering

I evalueringsrapporten beskrives behov for justering av strategier,
strukturer og insentiver.

1 og 4 Ekspertgruppesamlinger

En samling per semester med kritisk diskusjon om operasjonalisering av
PfDK i GLU. Ideutvikling og erfaringsdeling. Diskusjon av de til enhver tid
mest aktuelle problemstillingene i prosjektet og funn fra
følgeevaluering.

1 og 4 Insentiver for å fremme
lærerutdanneres og studenters PfDK

Utlysning av såkornsmidler til mindre innovasjonsprosjekter
Forskning av relevans ble prioritert i prosjektperioden
Emnet «Lærerutdanner i en digital tid» inngår i UH-pedagogisk
basiskompetanse som kreves for opprykk
Stipend til MA studenter med spesielt gode PfDK-prosjekter og
oppfølging av disse i forskergruppen

1 og 4 Kollektivt PfDK-løft for ansatte

Totalt 5 heldagsseminarer med GLU ansatte (ca. 100 deltakere hver
gang) med fokus på PfDK-utvikling og deling av kompetansen utviklet i
prosjektet

1 og 4 Deling av FoU-basert kunnskap utviklet i Bidrag på flere nasjonale og internasjonale forskningskonferanser og
prosjektet nasjonalt og internasjonalt
nasjonale nettverkssamlinger.
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Bidrag for å støtte opp om PfDKutvikling i samarbeidskommuner

1, 2, 3 Forankring
og 4

Bidrag på Grenlandskonferansen, gjennomføring av «Leseboble»,
utvikling og deling av digitale ressurser av relevans for PfDK-utvikling i
skolen, møter med kommuner om strategier for PfDK-utvikling, åpen
invitasjon til å delta på GLU-seminar
Presentasjon av prosjektaktiviteter, diskusjon av dilemmaer og
rapportering om progresjon til ledergrupper

Tabell 1: Oversikt over mål og tiltak i prosjektet

2.1 Organisering av prosjektet
Prosjektledelse: LUDO-prosjektet har hatt 100 % prosjektledelse, fordelt på to prosjektledere i
henholdsvis 80 og 20 %.
Prosjektgruppe: Prosjektgruppen har hatt møte en gang per måned. Hvert semester har ett av disse
vært heldagsmøter (fysiske før C-19). De andre har vært digitale 3-timers møter. Prosjektgruppen har
bestått av prosjektlederne, faglærere fra ulike studiesteder og fag, en programleder for GLU,
praksislærere i kombinasjonsstilling (praksislærer II), studentrepresentant (senere ansatt som
representant for nyutdannede lærere) og medieansvarlig. Gruppen har diskutert tiltak og hovedmål,
delmål og aktivitetene gjengitt over. Møtene har vært organisert ulikt, avhengig av behovet i
prosjektet på ulike tidspunkt, noen ganger med plenumsdiskusjoner, andre ganger med arbeid i
grupper og fordeling av oppgaver. Det har vært svært nyttig å ha praksislærere og
studentrepresentanter i prosjektgruppen. Blant annet har vi lært om andres, men også egen
institusjonskultur. Alle deltakerne i prosjektgruppen har hatt spesifikke ansvarsoppgaver utenom
prosjektgruppen, som å etablere nettverk for digitale soner, til å følge opp PfDK-initiativer på de
enkelte studiesteder.
Ekspertgruppe: LUDO-prosjektet har hatt en ekspertgruppe som har møtt prosjektgruppen til en
todagers samling en gang hvert semester. Ekspertgruppen har bestått av representanter fra
samarbeidskommunene, studentrepresentant og internasjonale samarbeidspartnere samt tre
deltakere som har hatt ansvar for kvantitativ og kvalitativ følgeevaluering i prosjektet.
Ekspertgruppen spilte en viktig rolle i kritiske diskusjoner av de problemstillingene som til enhver tid
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var sentrale i prosjektet. Ekspertgruppen har også bidratt til kunnskapsdeling mellom USN, andre
forskningsmiljøer i Norge og Danmark og praksisfeltet.
Fakultetsledelse: Gjennom prosjektet har vi hatt løpende dialog med visedekan for GLU, og vi har hatt
jevnlige møter med fakultetsledelsen der vi har orientert om framdrift og aktuelle problemstillinger i
prosjektet som har dannet grunnlag for å ta beslutninger.

3 Resultater og effekter av prosjektet
Samlet sett mener vi prosjektet har bidratt til institusjonslæring og vært med å bygge kultur for
utdanningsfaglig arbeid i en relativt nyfusjonert institusjon. Konkret har det blant annet resultert i:
•
•
•
•
•
•

At GLU som program er blitt videreutviklet og kvalitetssikret slik at ansvaret for PfDK er
tydeliggjort
Betydelig PfDK-løft av fagansatte, lærerstudenter og et utvalg praksislærere
Utvidet samarbeid og nettverk med praksisfelt, studenter og andre aktører
Økt kunnskap om hvordan profesjonsrelevans kan styrkes gjennom oppgavetyper,
undervisnings-, lærings- og vurderingsaktiviteter o.l.
Erfaringer med entreprenørielt samarbeid med regionen
Strukturer og utstrakt erfaring med deling av kunnskap og ressurser i- og utenfor
institusjonen

I det påfølgende beskriver vi nærmere hvordan.

3.1 Studietilbud og emner (videre)utviklet i prosjektet
Sammen med rammeplan for grunnskolelærerutdanningen og studieprogramplan, er emneplanen
“kontrakten” mellom institusjonen og studentene i GLU. Det er blant de mest forpliktende
styringsdokumentene vi har, og LUDOs prosjektgruppe anså det som avgjørende å sikre at planverket
gav tydelig retning for arbeidet med å fremme studentenes PfDK.
Femårig GLU hadde oppstart høsten 2017, med helt ny rammeplan og helt nye nasjonale
retningslinjer for hhv. GLU 1-7 og 5-10. Emneplanene var også nye, med felles emneplan på tvers av
studiestedene, som skulle gjennomføres for første gang. LUDO prosjektet ble dermed startet opp
samtidig som andre store og komplekse utviklingsprosjekter i GLU pågikk. Det utløste behov for å
bearbeide strukturer og rammer for utdanningen i flere runder. I tre faser bidro representanter fra
prosjektgruppen i diskusjoner om hva PfDK er i fagene og i tydeliggjøring av PfDK-ansvaret i- og på
tvers av fag.
Første runde med emneplaninnspill ble gitt i 2018 og andre i 2020. Rammeverk for lærerens
profesjonsfaglige digitale kompetanse (PfDK) (Kelentric, Helland og Arstorp, 2017) gav grunnlag for å
foreslå hvilke kunnskaper, ferdigheter og grunnleggende kompetanser som kunne tilføyes i ulike
emneplaner. Det ble dessuten foreslått at alle planene skulle inkludere setningen: «Studentene vil få
erfaring med varierte læringsaktiviteter som er aktuelle for skolen og faget. Hensiktsmessig bruk av
digital teknologi inngår i dette». I begge runder var det opp til emneplanutviklerne å vurdere
innspillene. I 2020 var PfDK-perspektivene bedre ivaretatt enn i 2018, men enkelte emneplanutviklere
hadde i mindre grad forholdt seg til innspillene fra første runde.
Til og med våren 2021 hadde USN en profesjonstrapp som synliggjorde hvordan fagovergripende
temaer som PfDK skulle jobbes med uavhengig av studentenes fagportefølje. Programkoordinatorer
hadde regien, og PfDK-delen ble typisk fulgt opp av spesielt engasjerte faglærere eller praksislærer-II.
Hvordan, ble overlatt til studiestedene å vurdere, med den konsekvens at PfDK-delen av trappen ble
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svært ulikt organisert. Profesjonstrappen skal demonteres når USN nå skal utvikle ny studiemodell for
GLU med oppstart høsten 2021. Begrunnelsen er at det skal bli tydeligere i emneplaner hvilket ansvar
fagene har for PfDK-utviklingen. Beslutningen om å tydeliggjøre det faglige ansvaret, er i tråd med en
av de tre forventningene KD (DIKU) har hatt til prosjektene «Etter endt grunnutdanning skal
kandidatene ha utviklet en profesjonsfaglig digital kompetanse som er integrert i fagene som de skal
undervise i.»
En arbeidsgruppe, ledet av en LUDO-representant, men med aktører fra de fleste instituttene, ble
nedsatt. Ledergruppen hadde besluttet at PfDK skulle være gjennomgående i det 5-årige MA-løpet.
15.06.2021 sendte arbeidsgruppen ledergruppen et forslag om hvordan PfDK bør operasjonaliseres
hvert studieår. I tillegg til at fagspesifikke PfDK-relevante læringsutbyttebeskrivelser på nytt er
foreslått inn i planene, har arbeidsgruppen foreslått at det fokuseres på spesifikke, tverrfaglige
temaer hvert semester. I case #1 oppsummeres forslaget i grove trekk. Ledergruppen beslutter
hvordan institusjonen skal forholde seg til forslaget.

Case #1: Plan for PfDK-utvikling i GLU
OVERORDNA FELLES LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER PFDK
PROFESJONSFAGLIG DIGITAL KOMPETANSE SKAL VÆRE EN INTEGRERT DEL AV ALLE FAG ALLE SEMESTER
• Arbeidsmåter (alle år): Studentene vil få erfaring med varierte læringsaktiviteter som

er aktuelle for skolen og faget. Hensiktsmessig bruk av digital teknologi og didaktisk
refleksjon inngår i dette.
• I første studieår skal studentene få introduksjon til begrepet profesjonsfaglig digital
kompetanse og utvikle relevant digital kompetanse for en student i en digital tid.
• I andre studieår skal studentene videreutvikle sin profesjonsfaglige digitale
kompetanse med særlig fokus på digitale didaktiske praksiser i skolen.
• I tredje studieår skal studentene videreutvikle sin profesjonsfaglige digitale
kompetanse med særlig fokus på lærerens PfDK i et endrings- og utviklingsperspektiv.
• I fjerde studieår skal studentene videreutvikle sin profesjonsfaglige digitale
kompetanse med særlig fokus på den profesjonelle læreren og etiske dilemmaer i en
digital tid.
I arbeidet med å operasjonalisere emneplanendringene, jobber vi også for å implementere ulike
flerfaglige undervisningsressurser/læremidler og oppgaver utviklet i prosjektet. Ressursene finnes i sin
helhet her (www.usn.ludo.no), men under presenteres et eksempel:

Case #2: Video som gjør praksis tilgjengelig på studiestedet og nett
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I prosjektperioden har vi også utviklet to nye studietilbud. Det første er det UH-pedagogiske emnet
“Lærerutdanner i en digital tid”, heretter UH-GLU (10 ects, MA-nivå), som er nærmere beskrevet
underdelkapitlet om kompetanseutvikling av fagmiljø og studenter. Det andre er PhD-emnet
“Digitalization and epistemic change” (5 ects). Dette emnet er utviklet og godkjent som en del av
USNs PhD-program “PEDRES”, og vil bli gjennomført første gang våren 2022. Emnet vil være åpent for
både interne og eksterne PhD-kandidater. Beslutningen om å utvikle dette emnet ble tatt i siste
prosjektår.

3.2 Kompetanseutvikling av fagmiljø og studenter
Norsk høyere utdanning har over tid blitt kritisert for at digital praksisutvikling typisk ble overlatt til
entusiaster (Gjerdrum & Ørnes, 2015; Kofoed et al., 2019). I prosjektet tok USN ulike
kompetanseutviklingsgrep, noen rettet mot alle og andre rettet mot utvalgte fag- og praksislærere. I
tabellen oppsummerer vi de mest sentrale, inklusiv emner som er utviklet og revidert.
Område for endring
PfDK-utvikling av ansatte
3 fysiske GLU seminar
PfDK-utvikling av ansatte
2 digitale GLU zoominarer
PfDK-utvikling i organisasjonen:
UH-GLU
PfDK-implementering i GLU:
Revisjon av emneplaner
PfDK-dager for studenter

Mengde(r)

Antall dager/timer: 6 t x 3
Antall deltakere: ca. 100 x 3
Antall dager/timer: 4 t x 2
Antall deltakere: ca. 100 x 2
Studiepoeng: 10 ECTS
Antall deltakere: 36
Antall runder: 3
Antall involverte: 13
Antall dager har variert fra 17 dager per studieår
Stimulere til arbeid med gode ideer: Antall prosjekter: 12
Såkornsprosjekter
Antall deltakere: 19

Primær målgruppe
Alle lærerutdannere i GLU
Alle lærerutdannere i GLU
Utvalgte fag- og
praksislærere fra GLU
Fag- og praksislærere og
studenter i GLU
Lærerstudenter
Lærerutdannere og
lærerstudenter
8

Tabell 2: Kompetanseutviklingstiltak for fagmiljø og studenter
Et sentralt kompetanseutviklingstiltak har vært å utvikle og etablere et UH-pedagogisk emne kalt
«Lærerutdanner i en digital tid», UH-GLU. Emnet gir 10 studiepoeng, er på master-nivå og inngår i UHpedagogisk basiskompetanse som kreves av nyansatte og for opprykk. Emnet skiller seg fra andre UHpedagogiske emner ved at det er laget for grunnskolelærerutdanningen.
UH-GLU ble gjennomført tre ganger i prosjektperioden, med 35-40 deltakere totalt. Fordi det er
lettere for tverrprofesjonelle nettverk enn for enkeltpersoner å rokke ved utdanningstradisjoner med
lange historiske røtter (se f.eks. Engeström, 1987; Hakkarainen et al., 2004), var både faglærere fra
studiestedet og praksislærere invitert til å delta. Dessuten hadde forskning avslørt at argumenter for
digitalisering i utdanning ofte var plukket fra politiske dokumenter og ikke fra forskning (Aagaard et
al., 2018). Som svar, stimulerte vi deltakerne til å ta en forskningsbasert tilnærming i
utviklingsprosjektene de definerte, implementerte og dokumenterte i en akademisk tekst. I tillegg til å
dokumentere utviklingsprosjektet i en akademisk tekst, produserte deltakerne blogg eller podcast når
de, som siste arbeidskrav, i grupper skulle kommunisere noe av det de hadde lært til
lærerutdanningskollegaer eller lærere. I kapittelet «Forankring og effekt på institusjonsnivå» gir vi en
oversikt over problemene deltakerne (de to første kull) jobbet for å løse i prosjektene sine.
Det var svært verdifullt at praksisfeltet var representert i emnet. De bidro med ferske
praksiserfaringer og profesjonsrelevante perspektiver. Det var imidlertid utfordrende å rekruttere
dem, særlig under Covid-19 da det ble ekstra vanskelig å frikjøpe lærere. Insentivene for å ta emnet
var også tydeligere for USN-ansatte som kan bruke «bestått» i fremtidige opprykksøknader.
Fakultetet har besluttet å videreføre emnet etter prosjektslutt.
Et annet sentralt kompetanseutviklingstiltak har vært GLU-seminarer/-zoominarer, vært rettet mot
alle ansatte i GLU. Før LUDO-prosjektets start, var dette en etablert møteplass for ansatte på tvers av
studiestedene. En etablert og intern møtestruktur ble altså utnyttet til et kollektivt PfDK-løft.
Studieåret 2018/2019 hadde LUDO hovedansvaret for alle årets tre seminarer. Studieåret 2020/2021
bidro LUDO til å arrangere to. Faglærere, studenter og praksislærere fra regionen bidro med
plenumsforedrag, paneldebatter, gruppediskusjoner, parallellsesjoner og/eller i praktiske workshops. I
case #3 gjengir vi et program-utdrag som illustrerer de mange interne kreftene som har medvirket
med et bredspektret innhold på disse semi-/zoominarene.
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Case #3: Individuell & institusjonell kompetanseutvikling

De fleste som er oppført i programmet over hadde gjennomført UH-GLU og delte kunnskapen de
hadde utviklet. Slik fikk institusjonen trukket veksler på kompetansen et utvalg ansatte hadde tilegnet
seg gjennom emnet. I tillegg til å støtte opp om institusjonell utvikling, presset deling som dette frem
refleksjoner over hvilken relevans utviklingsarbeidet hadde for institusjonen og ikke bare den enkelte.
I hele prosjektperioden har vi hatt som prinsipp å koble individuell og institusjonell
kompetanseutvikling.
Tre ganger i løpet av prosjektperioden lyste vi ut midler til såkornsprosjekter som ble tildelt faglærere
med gode ideer til hvordan utvikle studentenes PfDK, gjerne i samarbeid med praksisfeltet.
Såkornsprosjektene har stimulert til bred involvering i prosjektet og en utforskende tilnærming til
PfDK. Noen prosjekter har vært tydelig avgrenset, andre har grodd og blitt til større prosjekter eller
generert nye. Under presenteres en oversikt over såkornsprosjekter.

Case #4: Såkornsprosjekter i LUDO
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Ytterligere beskrivelse av prosjektene: https://www.ludo.usn.no/sakornsprosjekter.
Vi har tidligere beskrevet hvordan emneplaner er utviklet for å gjøre faglærernes ansvar for
studentenes PfDK utvikling tydeligere. Også profesjonstrappen er beskrevet. Et universitet med flere
studiesteder, må forholde seg til dilemmaet: hvor mye skal samordnes og hvor mye skal
studiestedene utvikle på egne premisser? Tidlig i prosjektet var USN nyfusjonert og det var viktig for
oss å anerkjenne at vårt felles oppdrag kunne løses på ulike måter. Studiestedene fikk dermed stor
frihet til blant annet å operasjonalisere ansvaret beskrevet i profesjonstrappen. I prosjektets siste
halvdel la vi til rette for erfaringsdeling mellom miljøer fra de ulike studiestedene, med mål om å
samordne noe mer. Dette resulterte blant annet i noen like profesjonsdager med PfDK-tematikker på
tvers av studiestedene.
Studenters PfDK-utvikling er også støttet opp om gjennom utvikling og implementering av ulike
digitale læringsressurser/læremidler i lærerutdanningen. De mest komplekse ressursene vi selv har
utviklet er Storefri og Utviklingssamtalen (ferdigstilles i august 2021). I case #5 presenteres Storefri i
en film som varer i 16 minutter, men merk at den er verdt å se i sin helhet fordi den både gir innblikk i
hvordan ressursen er utviklet, hva den består av, elevers og rektors erfaring med å lage den og
studenters, men også elevers erfaringer med å bruke den. I case #6 presenterer vi erfaringer med å
undervise avatarer på nett.
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Case #5: Storefri

Vi har evaluert studentenes erfaringer med denne ressursen. Disse sitatene oppsummerer
hovedbudskapet i tilbakemeldingene:
«Veldig spennende og detaljert verktøy! Ble helt oppslukt og kunne gjerne jobbet med det mye
lenger. Dagen gikk altfor fort! Masse detaljer og mulige vinklinger og jeg liker at man ikke
undervurderer mottakergruppa ved å gjøre utfordringene for åpenbare og ikke minst at det er
flere utfordringer å ta tak i.»
«Nesten alltid tungt med dager som er mye teori, men denne gangen var det så interessant og
matnyttig at jeg ikke ble skikkelig sliten før mot slutten»
«Veldig nyttig med en så sammensatt oppgave man kan diskutere sammen. Likte også godt at
målet ikke var noe voldsomme skriftlige greier. Jeg synes at det ofte tar fokuset bort fra gode
diskusjoner, og jeg har mye mer utbytte av å snakke og reflektere sammen.»
Case #6: Simulering
Vi gjennomførte også en simulerings-pilot i prosjektet. I TeachLivE ledet studentene en time for de
fem elev-avatarene Ava, Ethan, Dev, Savannah og Jasmine.
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Bak avatarene satt en simulatorekspert som styrte elevenes kroppsspråk og snakket på deres vegne.
Simulatoreksperten hadde både lærer- og skuespillererfaring og tilpasset responsen og utfordringene
til studentenes kapasitet.
«Du får ekte svar og reaksjoner, og da glemmer du litt at de er avatarer. Vi fikk reflektert over hva vi
sier og gjør, og hvordan vi sier det. Det var veldig gode refleksjonsmuligheter rundt det», sa
lærerstudent Liv Ingstad Ursin-Smith i intervju med USNs kommunikasjonsavdeling.
Les mer om piloteringen her:
https://www.ludo.usn.no/post/klasseledelse-i-en-mixed-reality-kontekst
https://www.usn.no/aktuelt/nyhetsarkiv/tester-simulator-for-larere

3.3 Samarbeid og nettverk med praksisfeltet
Fire studiesteder og fire kommuner var involvert i LUDO prosjektet. Samarbeidet med så mange
aktører fordelt over et stort geografisk område har vært komplekst, men noe av det som har gjort
prosjektet artig, gitt fremdrift og «jordet» prosjektet i praksisvirkeligheten. Under listes områder for
endring og vi noen indikatorer som gir uttrykk for mengde/grad av involvering.
Område for endring

Mengde(r)

Kommentar

Sikre profesjonsrelevans i prosjektet

Type partner: Larvik, Drammen,
Notodden, Porsgrunn og
Kongsberg kommune
Skole/barnehage: Ringshaug
ungdomsskole, Tinnesmoen
barneskole, Skrim
ungdomsskole og Tislegård
ungdomsskole
Praksislærere: fem lærere har
vært tilknyttet prosjektet i
praksislærer 2 stillinger
Antall deltakere på nasjonale
nettverkssamlinger o.l.: ca. 60

Praksisfeltet har vært
representert i prosjektgruppen
og ekspertgruppen.
Praksisfeltet har også deltatt i
utvikling av emner og
institusjonelle strukturer,
deltatt i ulike lærerteam og hatt
aktive roller i ulike
utviklingsprosjekter.

6 studentassistenter ble
rekruttert i prosjektet

Studentassistentene fikk ulikt
ansvar, basert på
studiestedsspesifikke behov.
Oppgavene og ansvaret ble
dessverre hardt rammet av at
studiestedene måtte lukkes ned

PfDK utvikling: Nettverksbygging og
kunnskapsdeling
Studentinvolvering

Som regel har enkelte deltakere
hatt bidrag
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på grunn av Covid. På enkelte
studiesteder rakk vi ikke å
etablere gode nok strukturer
for oppfølging før pandemien
inntraff.

Tabell 3: Samarbeid med praksisfelt og andre lærerutdanninger
I LUDO-prosjektet har vi engasjert fem lærere i «praksislærer 2-stillinger» (også kalt lærer i
kombinasjonsstillinger). Lærere har blant annet bidratt med innsikt i hvordan digitalisering virker inn
på kunnskapsarbeid i skolen og hvilke kompetanser som trengs for å kunne utnytte digital teknologi til
det beste for elevers læring og forebygge risiko forbundet med digitalisering. De har hatt ulike roller i
prosjektet. Vi har knyttet en praksislærer-II til hvert av de fire studiestedene. Disse har samarbeidet
med programkoordinatorer og faglærere om å fremme PfDK gjennom undervisning og på seminarer
for studentene. Den femte har vært i lærerteamet som har hatt ansvar for UH-GLU. To av de fem har
vært medlemmer i prosjektgruppen. For øvrig har flere såkornsprosjekter involvert samarbeid med
studenter og praksislærere.
Praksislærer II-funksjonen har vært med å gjøre prosjektet tydelig profesjonsrelevant og gitt USNs
lærerutdanning et svært verdifullt nettverk med lærere i vår store region. Følgeevalueringen indikerer
også at praksislærerne har opplevd samarbeidet som nyttig. I et intervju sier f.eks. en:
«Det har vært fantastisk gøy å være en del av denne dyktige prosjektgruppa. Tenk å få være på
samling med disse folkene og så bli sendt hjem med en artikkel i gave?»
Både intervjuer og våre egne observasjoner, har lært oss at det er avgjørende å tildele praksislærer 2
konkrete arbeidsoppgaver og inkludere dem i et team med faglærere. Dette sikrer institusjonell
læring, ved at faglærere får økt innblikk i hva som rører seg i praksis. Det gjør også at praksislærerne
trives bedre og opplever at kompetansen de bringer inn blir anerkjent og brukt aktivt i GLU. Tidvis har
det vært krevende å etablere disse teamene. Årsakene er mange. Blant annet tar det tid å etablere
nye roller, finne passende ansvarsoppgaver og gjøre miljøet kjent med når og hvordan praksislærerne
kan bidra. Når dette har i noen tilfeller har vært litt mer krevende enn vi hadde ønsket, kan det også
forsås i lys av at institusjonen er kompleks (4 studiesteder som i prosjektet skal samarbeide med 4
kommuner) og at PfDK-oppdraget i seg selv har krevd at vi har gått nye veier.
Case #7: Synergier og samarbeid på tvers av institusjonelle grenser
I midtveisrapporten beskrev vi blant annet
samarbeidet med Drammen kommune, som
ble svært viktig for studiested Drammens
arbeid med PfDK. Høsten 2018 hadde LUDO
oppstartsmøte med alle involverte
samarbeidspartnere på Notoddens DigTekLab.
Under møtet besluttet Drammen kommune å
lage sin egen DigTekLab i Drammen, kalt
Læringsverksted og at dette skulle være en
kompetanseutviklingsarena for skoler og
lærere i Drammen kommune. Men de ønsket
også at det skulle være for USNs
lærerutdannere og lærerstudenter.
Samarbeidsavtale ble inngått, og LUDO
finansierte en 20 % stilling til en lærer med
ansvar for drift i samarbeid med

utviklingsrådgiver ved Drammen
kompetansesenter. Prosjektet lyste også ut to
studentassistent stillinger som skulle
samarbeide med læreren om blant annet å
følge opp PfDK-delen av USNs profesjonstrapp.
Samarbeidet med Drammen kommune ble
dermed reelt og konkret. Læreren fikk en viktig
rolle i USNs grunnskolelærerutdanning, blant
annet gjennom sterk medvirkning under
innovasjonscamp i samarbeid Ungt
entreprenørskap; gjennomføring av
Kodetimen i samarbeid med “Lær Kidsa
koding” og utprøving av ny, innovativ teknologi
som virtuell virkelighet/VR. Se blogginnlegg om
samarbeidet:
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https://www.ludo.usn.no/post/læringsverkste
d

Foto: Live K. Sveva

Læringsverksted ble en møteplass for lærere,
elever/barn, lærerstudenter og

lærerutdannere. USN fikk tilgang på kvalifisert
personale som støttet og veiledet lærere og
lærerutdannere i deres arbeid med å utvikle
PfDK. Studiested Drammen, som har svært
begrensede lokaler, fikk utvidet læringsareal
med god infrastruktur og digitalt utstyr av
relevans for skole. En faglærer beskrev
samarbeidet slik «I tidligere samarbeid med
praksisfeltet har vi sittet i møte etter møte
med rektorer og lærere fra skolen ... vi har
sittet mye og vi har gjort lite sammen. […] vi
(har) selvfølgelig møter for å lage planer, men
veien fra planer til handling er veldig kort - vi
liker ikke bare å snakke, vi liker å handle!».

I forbindelse med kommunesammenslåing ble Læringsverkstedets fremtid uavklart. Det illustrerer en
utfordring med slike samarbeid. Det er sårbart å gjøre seg avhengig av en samarbeidspartners
løpende prioriteringer. Dette konkrete samarbeidet er opprettholdt ut prosjektperioden, blant annet i
såkornsprosjektet «Bruk av digitale ressurser i spesialpedagogisk arbeid», men vil trolig ta nye former
når prosjektet går over i driftsform.
Vi har, som vi viser i neste kapittel, erfart at samarbeidet med praksisfeltet er avgjørende for å sikre
profesjonsrelevans i lærerutdanningen. Det er imidlertid en utfordring å finne problemstillinger som
er like viktige for lærerutdanning og skole. For eksempel var det betydelig lettere å rekruttere
deltakere fra studiestedet til UH-GLU enn praksislærere, trolig fordi lærerutdannere fra studiestedet
trenger UH-pedagogisk basiskompetanse for å få opprykk, mens mange lærere heller trenger flere
studiepoeng i fag. I fremtidige satsinger vil vi være spesielt opptatt av å finne felles problemstillinger å
samarbeide om.

3.4 Utvikling av kunnskap om hvordan styrke profesjonsrelevans i lærerutdanning
Prosjektmidlene som ble utlyst var til utviklingsarbeid. Imidlertid har vi jobbet målrettet med å koble
utviklings- og forskningsarbeid. I henhold til søknad, ble FoU av relevans prioritert i prosjektperioden.
Forskere fra ulike forskergrupper og miljøer har vært engasjert i LUDO-prosjektet gjennom UH-GLU og
såkornsprosjekter blant annet. Imidlertid har prosjektgruppen hatt et spesielt tett samarbeid med
forskergruppen «Læring, læringsdesign og digitale medier». (LUDO og forskergruppen har hatt samme
leder). Dessuten har programansvarlig for PhD programmet Pedagogiske ressurser og læreprosesser i
barnehage og skole, sittet i prosjektgruppen, hvilket har generert kunnskapsflyt mellom prosjektet og
et annet høyst relevant forskningsmiljø. Blant annet har dette samarbeidet resultert i PhD emnet som
er nevnt under «Studietilbud og emner (videre)utviklet i prosjektet». Samarbeidet med I-Merse må
også nevnes. Dette er «an interdisciplinary research group with an aim to advance effective utilization
of immersive environments in education, the public and commercial sectors, and society as a whole”.
Samarbeidet har primært vært rettet mot digital simulering og VR, med fokus på læring av og med
simulering og synsforutsetninger for å kunne lære i VR.
For øvrig har fakultetet rekruttert fire stipendiater i prosjektperioden som jobber med følgende
tematikker:
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•
•
•
•

Simulering og VR som redskap for profesjonell utvikling (kandidaten forsker på
simuleringspiloten, se case #6)
Læreren som veileder når elever jobber med oppgaver som krever kildekritikk (kandidaten
forsker i 1:1 klasserom i regionen)
Utvikling av (nye) undervisningsformer i lærerutdanningene inspirert av estetiske
læreprosesser
Videobaserte oppgavetyper i lærerutdanningen (kandidaten skal forske på læringsprosesser
som genereres i arbeid med ressurser som Storefri, se case #5)

Engasjementet av professor Andreas Lund, tidligere leder for ProTed, Institutt for lærerutdanning og
skoleforskning v/ UiO, har tilført forskningsbasert kunnskap om hvordan studenter og lærerutdannere
ved ILS utvikler PfDK. Samarbeidet har også resultert i studier av hvordan studenters PfDK kommer til
uttrykk og utvikles i lærerutdanningene. “These findings signify a gap between emerging
epistemological trends and how student teachers are prepared for such trends. We conclude by
suggesting a focus on digital, epistemic, and transformative agency for TE to cope with the increased
digitalization of epistemic practices” (Lund & Aagaard, 2020, s. 56). En bok ble skrevet frem i
prosjektperioden for å synliggjøre sammenhenger mellom digitalisering og epistemologi og behovet
for lærere med «transformative digital agency» (Aagaard & Lund, 2019).
Flere steder i rapporten viser vi til følgeevalueringen som er gjennomført i prosjektet og som har gitt
oss gode vilkår for å justere kursen underveis i prosjektet. Noen av dataene er analysert og presentert
i artikler (se vedlegg 1). Andre data vil forskes videre på studieåret 2021-2022.
I prosjektperioden besluttet Grenlandsregionen å finansiere et gaveprofessorat i 4 år. USN overtar
finansieringen etter dette. Ansvaret som følger med stillingen listes under, og viser de ambisjoner
USN og regionen har om å videreføre og videreutvikle kompetanse og aktiviteter generert i de årene
LUDO prosjektet har pågått:
- USN skal samarbeide tett med regionen om å operasjonalisere hva PfDK er, og hvordan
kompetansen best kan utvikles i skole og lærerutdanning
- USN skal, gjennom gaveprofessorratet, aktivt stimulere til Master-, PhD prosjekter og annet
forskningsarbeid rettet mot PfDK som er av tydelig relevans for regionen
- USN skal etablere et Senter for Fremragende Utdanning (SFU) rettet mot PfDK
De mest sentrale vitenskapelige og populærvitenskapelige bidragene fra prosjektperioden er listet i
vedlegg 1. Spredningstiltak beskrives også i neste kapittel. Avslutningsvis oppsummerer vi kort
kunnskap som er utviklet gjennom forskningsarbeidet, og hvilke forskningsbehov vi ser i kjølvannet av
prosjektet.
Før vi går videre, løfter vi frem kunnskap som er utviklet om hvordan profesjonsrelevans kan styrkes
gjennom oppgavetyper, undervisnings-, lærings- og vurderingsaktiviteter og erfaringer med
entreprenørskap. Deltakere fra prosjektgruppen, lærere og elever, PPT, et filmselskap og ulike
forskere har sammen utviklet ressursene og gått nye veier for å finne ut hvordan autentiske praksiser
kan bringes inn i lærerutdanningen ved hjelp av digital teknologi. Vi har ønsket å presentere gode
eksempler, men også problematiske situasjoner som finnes i praksis. Dette for å kunne trene på å
identifisere problemstillinger, diskutere dem og selv ta stilling til eller trene på hvordan og hvorfor
man som student ville agert annerledes. I ulike case har vi vist eksempler på noen av de video- og
casebaserte oppgavetypene som er utviklet for å forberede studenter på å kunne utøve rollen i en
digital kontekst. I arbeidet med å utvikle ressursene «En historisk time i 8. klasse på Tislegård» (case
#2), «Storefri» (case #5), og «Utviklingssamtalen» (ferdigstilles i juli 2021 og finnes på
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www.ludo.usn.no/utviklingssamtalen) erfarte vi at følgende prinsipper var meningsfulle å jobbe etter
når profesjonsrelevante oppdrag skal lages i lærerutdanningen:

Ressurser som dette har gitt oss erfaringer med hvordan «praksis» kan bringes inn på studiestedet.
Produksjonsprosessen har også gitt oss innblikk i verdien av entreprenørielt samarbeid/«co-creation»
med regionen. Oppgavene/læringsforløpene som er knyttet til filmressursene krever at studentene
forholder seg undersøkende til komplekse, virkelighetsnære problemstillinger uten gitte svar.
Evalueringer tyder på at de får trent seg på å være i endring og utvikling. Dessuten får de selv erfaring
med å delta i entreprenørielle undervisningsmåter.
Vi har primært rukket å implementere og evaluere ressursene i undervisningssammenheng. I neste
fase må vi se nærmere på vurderingspraksisene og sikre samstemt undervisning og
profesjonsrelevans. Selv om lærerstudenter har vært primær målgruppe for ressursene, svarer de
også på kompetansebehov i skolen. For eksempel skal Larvik kommune bruke ressursen om
«Utviklingssamtalen» i opplæring av sine nyansatte kommende år og alle elever i Notodden skal,
ifølge skoleeier, jobbe med «Storefri».

3.5 Spredning
Kunnskap utviklet i prosjektet er spredt på ulikt vis som i hovedsak er oppsummert i tabellen under.
Spredningsaktivitet/resultat

Mengde(r)

Lenke til resultat

Utvikling av
undervisningsressurser og
oppgavetyper

20 prosjektmedarbeidere
har bidratt til utvikling av 15
undervisningsressurser.
Flere skoler, også elever,
har vært
samarbeidspartnere.
Diverse konferansebidrag
(blant annet et dobbelt og
et trippelt symposium med
nasjonale og internasjonale
partnere)

https://www.ludo.usn.no/undervisning

Publikasjoner og
konferanser:

https://www.ludo.usn.no/storefri

Se
https://www.ludo.usn.no/konferansebidragog-publiseringer
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1 rapport og 3
vitenskapelige artikler er
publisert. 2 artikler er
akseptert, men bearbeides
etter fagfellevurdering. En
er påbegynt. I tillegg har
fagansatte publisert tekster
av relevans finansiert av
andre kilder.
2 kronikker, intervju i
Utdanning og NRK

ludo.usn.no:
42 fagansatte,
praksislærere, studenter
og elever har skrevet
blogginnlegg. Enkelte av
disse er speilet på
forskning.no
32 fagansatte,
praksislærere, studenter
og dekan har bidratt i
podcast-episoder
Bidrag på 5 GLU-seminarer
og invitasjon av eksterne

Ca. 100 fagansatte,

praksislærere, studenter
og representanter fra
ledelsen har bidratt med
innhold

https://www.ludo.usn.no/blogg

https://www.ludo.usn.no/podcast

To av programmene er delt her:
https://www.ludo.usn.no/post/glu-seminar05-05-21
https://www.ludo.usn.no/post/program-gluseminar-05-03-21

Tabell 4: Spredning
Som nevnt, har utvikling av undervisningsressurser/læremidler og oppgavetyper vært en sentral
prosjektaktivitet. 20 prosjektmedarbeidere og en rekke samarbeidspartnere fra skoler i regionen har
vært involvert i utviklingen, og ressursene er delt i ulike fora: i nyhetsbrev, på et av de åpne GLUzoominarene, på UHRs sluttkonferanse og i en «informasjonsfolder» til samarbeidskommunene. I
2021 publiserte vi programmene for GLU-zoominarene på nettsiden og delte dem med
samarbeidskommuner og lærerutdanningsnettverk nasjonalt. Det kom flere deltakere fra praksisfelt,
andre UH-institusjoner og nasjonale rammesettere. Vi erfarte hvor enkelt det er å bygge nettverk og
støtte opp om både institusjonell, men også regional og nasjonal kompetanseutvikling, ved å gjøre
nettbaserte internarrangementer åpne. Denne innsikten tar institusjonen med seg i videre arbeid.
Som vist, er også FoU-basert kunnskap delt nasjonalt og internasjonalt på forskningskonferanser.
NERA har vært og blir en svært sentral arena. I 2020 hadde vi to symposier med åtte interne og fem
eksterne bidragsytere. Høsten 2021 har vi fått godkjent tre symposier. I tillegg til bidrag på flere
nasjonale PfDK-nettverkssamlinger hadde vi flere innlegg på UHRs LU- konferanse «Lærerutdanning i
digital transformasjon». USN hadde ansvar for både plenumsforedrag om Digitalisering og
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transformasjon i lærerutdanningen, parallellsesjon om emnet «Lærerutdanner i en digital tid»/ UHGLU, vi bidro i panel hvor erfaringer fra prosjektet ble delt og drøftet, og hadde innlegg om både
Fremtidens klasserom og Hva har vi lært fra våren 2020? Bidragene synliggjør at USN som institusjon
har vært opptatt av å dele kunnskap med norsk lærerutdanning.
Tabellen viser at 74 fagansatte, praksislærere, studenter, elever og ledelse har bidratt på nettsiden
utviklet i prosjektet eller i podcastepisoder. Vi ansatte tidlig en medarbeider som fikk mediefaglig
ansvar. Dette gav oss gode forutsetninger for fremdrift i produksjon og deling av ressurser i et format
og uttrykk som har kommunisert godt med studenter, lærerutdannere og lærere.
Kommunikasjonsavdelingen ved USN mener innholdet kommuniserer så godt med et bredere
publikum, eksempelvis foresatte til barn i skolen, at vi bør vurdere strategier for å spre innholdet enda
bredere. Kartet under viser imidlertid at nettsiden oppsøkes nasjonalt og ikke kun i USNs region.
Nettsiden besøkes også fra enkelte andre land.

Kart over besøkende
Nettsiden ble etablert januar 2019. Som grafen under viser, varierer det hvor mye siden blir besøkt,
men trafikken øker betraktelig.
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Ulike faktorer har trolig innflytelse på de varierte aktivitetene. F.eks. vet vi at antall sideøkter økte
markant 3. april 2020, da vi sendte vi ut nyhetsbrev og viste til undervisningsressurser og
oppgavetyper som kunne brukes når undervisning måtte flyttes på nett og en del studenter ikke kom
ut i praksis på grunn av Covid-19. Aktiviteten har for eksempel lav rundt sommerferier, men økte igjen
ved semesterstart og særlig våren 2021 i forbindelse med lansering av «Storefri» og gjennomføring av
simuleringspilot i GLU (mars/april 2021). Dette viser betydningen av å ha nettsider i utvikling og ha
saker der som svarer på behov i lærerutdanningen.
Grafen under, viser at de fleste besøkende oppsøker nettsiden direkte. Det indikerer at folk har
oppdaget nettsiden i prosjektperioden. Imidlertid må vi fremover jobbe med å få opp søkene via
Google og særlig via USNs hovedsider. Vi samarbeider med kommunikasjonsavdelingen om dette.

20

Valget om å satse på nettsiden, har både prosjektledelse, institusjonsledelse,
kommunikasjonsavdelingen og våre kommunale samarbeidspartnere vært svært fornøyde med.
Arbeidet med innholdet har styrket fagmiljøets sjangerkunnskap og erfaring med
populærvitenskapelig formidling. Produksjonen har økt kompetansen i å skrive blogg, designe digitale
læringsressurser og kjennetegn ved podcast-episoder som kommuniserer godt. Ved å bruke siden til
deling av læringsressurser og forskning har vi lagt til rette for at midlene vi fikk tildelt kan komme
lærerutdanninger nasjonalt til gode. I prosjektperioden har vi investert mye i ressursutvikling og
kunnskapsdeling. Når eksternfinansieringen opphører, vil nettsiden likevel videreføres av en redaksjon
og med redusert budsjettramme. Vi mener likevel vi skal klare å holde aktiviteten oppe, blant annet
ved målrettet å stimulere til at ressurser utviklet i prosjektperioden blir implementert i GLU,
praksisfelt og andre lærerutdanninger.

4 Forankring og effekt på institusjonsnivå
Vi viser til «Organisering av prosjektet». Der fremkommer det at prosjektgruppen og ekspertgruppen
har vært strategisk sammensatt. Programledelsen, representanter fra studiestedene, kommunene,
studentene, faglærere og forskere fra andre universiteter og høgskoler har vært representert. Dette
har bidratt til at prosjektet har vært godt forankret i en kompleks organisasjon.
Følgeevalueringen, nettsidestatistikk, bred deltakelse på ulike kompetanseutviklingstiltak og ledelsens
ønske om å videreføre prosjekttiltak etter at eksternfinansiering opphører, viser at LUDO har
engasjert og vært ansett som nyttig. Som prosjektledelse har vi generelt erfart at institusjonen har
vært støttende, og at ansatte har vært positive. Vi har i liten grad stått overfor utfordringer av
hemmende karakter. Det tror vi har sammenheng med prinsipper lagt til grunn: bred involvering, en
grunnleggende respekt for at PfDK-ansvaret best løses ved å bringe sammen folk med ulike
kompetanser (lærerutdannere fra studiested, - praksisfelt og studenter), en utforskende og
forskningsbasert tilnærming og en anerkjennelse av at spenninger er potensielle springbrett for
institusjonell utvikling som må tas på alvor og forsøksvis løses i fellesskap.
LUDO har bidratt til kompetanseløft. De mange deltakere på GLU-seminarer og bidragsyterne på
nettsiden er blant de kvantifiserbare indikatorene. At 32 faglærere og 3 lærere fra praksisfeltet har
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fullført UH-GLU (10 ects på MA-nivå) er også et konkret uttrykk for resultat på institusjonsnivå. I
arbeidet med emnet har disse 35 gjennomført et utviklingsprosjekt med sine studenter eller elever og
med det bidratt til både kunnskapsutvikling og institusjonsutvikling. Tiltaket har dermed vært viktig for
å svare på en av KD/DIKUs uttalte forventninger om resultat: Gjennom emnet har mange vært
engasjert i å «undersøke hvordan teknologi kan bidra til å skape gode lærings- og
vurderingssituasjoner i de enkelte fag» og de har støttet opp om studentenes PfDK-utvikling
«gjennom modellæring».
I artikkelen Teacher educator in a digital age: a study of transformative agency (Aagaard, Bueie &
Hjukse, til fagfellevurdering) identifiserer vi problemsituasjoner deltakerne i emnet står overfor og
forsøksvis løser, ved hjelp av digitale, men også andre materielle og sosiale ressurser. I tabell 5 gjengir
vi en oversikt over deltakernes utviklingsprosjekter, deres motiver digitale teknologier de tar i bruk i
forsøket på å løse ulike problemsituasjoner som typisk er fagspesifikke eller didaktiske.

Tabell 5: Oversikt over problemsituasjoner deltakere i UH-GLU jobber med i sine prosjekter
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19 lærerutdannere og 9 masterstudenter har hatt prosjektstøtte (såkornsmidler og MA stipend) og
vært med i det kollektive arbeidet med å bygge kunnskap om PfDK.

4.1 Satsing videreført i ordinær drift
USN har vedtatt å videreføre satsingen på profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen.
Blant annet skal emnet «Lærerutdanner i en digital tid»/ UH-GLU tilbys 20 lærerutdannere høst og vår
de neste tre studieår. Vi anser det som sannsynlig at det er krevende å rekruttere 40 interne
deltakere hvert studieår, fordi vi er et ungt universitet som skal utvikle oss raskt hvilket krever harde
prioriteringer. Vi diskuterer om det skal tilbys nasjonalt og HVL har signalisert at de kan være
interessert i et samarbeid om emnet. En slik løsning vil resultere i erfaringslæring og verdifulle
nettverk mellom lærerutdannere fra ulike institusjoner.
Nettsiden skal bestå og driftes videre av en redaksjon bestående av representanter fra LUDOs
prosjektledelse, en studentrepresentant, en praksislærer og en med mediefaglig kompetanse.
Ambisjonen har hele tiden vært å lage en nettside som kunne stå seg etter prosjektets slutt slik at
USN kunne fortsette å utvikle og dele innhold som støtter opp om profesjonsfaglig digital
kompetanseutvikling nasjonalt og i neste fase internasjonalt.
Noen av de som har hatt praksislærer-II ansvar, får utvidet kontrakt selv om eksternfinansiering
opphører.
To nye utviklingsprosjekter er finansiert gjennom USN Profesjon, skal gjennomføres kommende
studieår og bygger på kunnskap utviklet i LUDO. Det ene handler om utvikling av nye,
profesjonsrelevante oppgavetyper. Det andre handler om VR og simulering i profesjonsutdanningene.
For øvrig jobber miljøet med andre større søknader av relevans.

5 Kort om tilskudd og økonomi i prosjektene
Tildelte midler er vel anvendt. I hovedsak har vi brukt midlene til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frikjøp av lærere bl.a. til praksislærer 2
Frikjøp av fagansatte, bl.a. for å delta i prosjektgruppe, interne kompetansehevingstiltak og
emnet UH-GLU
Lønnskostnader til medieansvarlig
Lønnskostnader til studentassistenter
Prosjektstøtte (masterstipend og såkornsprosjekter)
Følgeevaluering
Gjennomføring av simuleringspilot
Reisekostnader i forbindelse med konferanser og nettverksmøter
Produksjonskostnader til utvikling av digitale ressurser
Møte/seminarkostnader

Generelt oppfatter vi at ressursene er brukt i henhold til intensjon og støttet godt opp om prosjektets
måloppnåelse. Som institusjon kunne vi ikke kommet dit vi er i dag, uten denne tildelingen.
Beslutningen om å inngå avtaler med eksterne partnere som har følgeevaluert prosjektet og sittet i
ekspertgruppen, er vi spesielt fornøyde med. For det første har det skjerpet oss som institusjon, for
det andre har det har gitt oss innsikt i hvordan prosjekttiltak er oppfattet og implementert og for det
tredje har det gitt oss et faglig nettverk på tvers av institusjoner. Våre danske representanter i
ekspertgruppen har i særlig stor grad hjulpet oss å tenke nytt og stilt spørsmål ved norske
lærerutdanningstradisjoner som det ellers er lett å ta for gitt.
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Som nevnt, har også nettsiden vært spesielt viktig, blant annet fordi den har åpnet for mange ulike
bidragsytere, gjort at vi har nådd ut til både lærerutdannere, lærerstudenter og skolene som
samarbeidspartnere og styrket institusjonens mediefaglige kompetanse. Siden LUDO handler om å
utnytte og utforske digitale teknologiers potensialer i læringssammenheng, har sistnevnte vært
spesielt relevant. Valget om å tilsette en medieansvarlig i 100 % stilling (som også har hatt
administrative oppgaver) har vært avgjørende for design, funksjonalitet, støtte i produksjonsfaser,
kvalitet på visuelle og estetiske uttrykk. Den medieansvarlige har også samarbeidet med
kommunikasjonsavdelingen for å ivareta krav i designmanual og slik støttet opp om institusjonens
merkevarebygging. Selv om lærerutdannere, lærere, studenter og elever har stått for innholdet,
hadde ingen i LUDO den nødvendige mediefaglige kompetansen da prosjektet startet. Fordi denne
kompetansen har vist seg å være avgjørende for hva vi får til kommunikasjonsmessig, velger USN å
finansiere 15 % mediefaglig stilling til redaksjonen som skal videreføre nettsidene.

6 Hva har vi lært av forskningsarbeidet og hvilke forskningsbehov ser vi?
Forskningen som er gjort i prosjektet er i detalj formidlet i vitenskapelige og populærvitenskapelige
kanaler (se vedlegg 1 og www.ludo.usn.no/blogg), men vi finner det hensiktsmessig å oppsummere
kort noen av hovedfunnene som ikke er kommentert tidligere i rapporten:
I 2018 samarbeidet institusjonene som fikk digitaliseringsmidler med NIFU om å gjennomføre en
survey for å kartlegge institusjonene jobbet med PfDK i fag. Surveyen viste at lærerutdannere i
prosjektenes første fase mente den digitale utviklingen bidro til å endre arbeidsmetodene i faget og
lærerrollen og gir økt tilgang til - og deling av faglig kunnskap. Selv om et flertall også mente at
fagets innhold ble endret, var de mindre sikre på dette. Alt i alt vurderte lærerutdannerne seg selv
som middels gode på å legge til rette for at lærerstudentene fikk god PfDK. Vi (Hjukse m.fl., 2020) reanalyserte dataene på nytt for å undersøke om det var forskjell mellom hvordan lærerutdannere fra
ulike faggrupper la til rette for studenters PfDK-utvikling og hva som karakteriserte arbeidet med
implementering av PfDK i fagene. Vi fant at det var tydelig sammenheng mellom faggruppetilhørighet
og hvordan lærerutdannere arbeidet med PfDK, men også at lærerutdannernes «vurdering av egen
teknologibruk» var av betydning for hvordan de implementerte PfDK. En del fag viet
profesjonsaktuelle PfDK-temaer, som tilpasset opplæring og digital mobbing, lite oppmerksomhet.
Høsten 2021 skal surveyen gjennomføres på nytt. Resultatene vil indikere om og evt. hvilken endring
som har skjedd i prosjektperioden når det gjelder lærerutdannernes arbeid med PfDK. Dette vil
tilføre viktig kunnskap om resultater av KDs satsing.
Intervjuer med studenter ble gjennomført i 2019 for å undersøke deres erfaringer og refleksjoner
over hvordan lærerutdanningen forbereder dem for yrket i en digital tid. Vi (Almås m.fl., til
fagfellevurdering) fant at lærerstudenter får erfaringer med ulike digitale didaktiske praksiser og
bruk av ulike digitale teknologier i lærerutdanningen ved USN. Informantene kommer fra fire ulike
studiesteder og materialet speiler at studiestedene har hatt lokal frihet til å operasjonalisere
hvordan f.eks. profesjonstrappen skulle organiseres. Studentene har dermed fått ulike PfDKerfaringer. Likevel virker de generelt fornøyde med PfDK-satsingen, men de etterspør i hovedsak at
lærerutdanningen involverer de i flere kritiske diskusjoner om utdanningsrelaterte muligheter og
utfordringer som digitalisering utløser. Eksempler er digital mobbing, digitalisering og demokrati og
digital identitet. For USNs del blir det viktig å følge med på om implementering av reviderte
emneplaner med tydeligere PfDK-fokus vil bidra til å heve kvaliteten på PfDK arbeidet i fag
ytterligere, blant annet ved å svare på det studentene etterspør. Generelt er det også
forskningsmessig interessant å undersøke i hvilken grad lærerutdannere nasjonalt og internasjonalt
er forberedt til å engasjere studentene sine i denne type refleksjoner.
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Vi har gjennomført intervjuer med praksislærere II, evalueringsdata fra implementering av storefri,
UH-GLU og fra GLU-seminarer. Det er også innhentet observasjonsdata fra gjennomføringen av
simuleringspiloten. Sistnevnte analyseres i disse dager og skal skrives frem i en artikkel. Materialet
for øvrig analyseres og skrives frem i en følgeevalueringsrapport og/eller i artikkelformat kommende
studieår. Det vil dessuten legges til grunn i overgang fra prosjekt til drift og i fremtidig
søknadsarbeid.

7 Anbefalinger eller råd til grunnskolelærerutdanningene som ikke har fått
utviklingsmidler:
Basert på erfaringene i prosjektet som i grove trekk er skissert i rapporten, lister vi noen LUDO-grep
som har bidratt til måloppnåelse og som vi derfor mener det er verdt å anbefale andre å:
1. Forankre og ha løpende dialog med ledelsen.
2. Pådriver og oppfølgingsaktiviteten fra både fakultets-, program- og prosjektledelse må ikke
undervurderes. Den er betydelig når tverrfaglige kompetanser skal innføres i enfaglige
fagmiljøer i helt nye studieprogrammer/emneplaner i hhv. GLU 1-7 og 5-10.
3. Forankre og involvere lærerutdannere, studenter og partnere fra kommunene aktivt
4. Anse spenninger som potensielle springbrett for institusjonell utvikling. Hvis ikke de
identifiseres og lyttes til, kan (ofte relevant) motstand oppstå. Når man forholder seg til dem,
kan de forsøksvis løses på måter som gir mening for institusjonens ansatte.
5. Sikre at emneplanene gir tydelig retning for arbeidet med å fremme studentenes PfDK
6. Bruke både rammeverk for PfDK og annen relevant forskning når PfDK implementeres. Vi
anbefaler en bred tilnærming til PfDK, som blant annet inkluderer fokus på hvordan
digitalisering endrer innhold- og arbeidsmåter i fag, etiske utfordringer som oppstår og
digitaliseringens epistemologiske konsekvenser.
7. Ha en forskningsbasert tilnærming til utviklingen, blant annet ved fortløpende å evaluere
tiltak så disse kan justeres. Blant annet er det utviklet en survey i prosjektperioden som kan
gjenbrukes av andre. Den finnes som vedlegg her:
https://www.nifu.no/publications/1709522/
8. Digitale ressurser må «markedsføres» og implementeres målrettet i utdanningen, hvis de skal
støtte opp om studentenes PfDK-utvikling. Det er lurt å gjenbruke ressurser som finnes, og
lage de som trengs for å svare på behov i lærerutdanningen. I vår sammenheng har det vært å
fremme praksisrelevans og invitere studenter til utforskning og trene handlingskompetanse.
9. Del både ressurser og kompetanse som utvikles nasjonalt og internasjonalt.
10. Søk midler, intensiver forskningen på feltet og etabler nettverk. Vi har erfart at samarbeidet
med de fem institusjonene som fikk midler var lærerikt. Blant annet gav det innsikt i ulike
strategier for å løse den samme utfordringen. Det virker hensiktsmessig å trekke på denne
kompetansen også i fortsettelsen.
11. Ta kontakt med oss som har fått midler, hvis dere trenger diskusjonspartnere og innspill
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VEDLEGG 1

Publiseringer og konferansebidrag

I lærerutdanningen ved USN er vi opptatt av både kreativt og systematisk kunnskapsarbeid om
hvordan profesjonsfaglig digital kompetanse (PfDK) kan utvikles i lærerutdanningen. På denne siden
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