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09.00-09.45 Velkommen og innledning 

 Velkommen ved Kristin Vinje, administrerende direktør i NOKUT 

 Innledning ved Stephan Hamberg, assisterende avdelingsdirektør i 
NOKUT 

09.10-09.45 Profesjonalisering av lærerutdanningen. Handlingsrom eller 
handlingstvang  

ved Mattias Øhra (USN) 

09.45 Tema 1: Masteroppgaven 

Innledning ved Stephan Hamberg 

09.45-10.00 Litt om arbeidet med og ulike modeller for masteroppgaven  

ved Ingeborg Krange (OsloMet) 

10.00-10.20 Metodevalg og tilnærming. En studie av 236 masteroppgaver i GLU ved 
UiT Norges arktiske universitet 

ved Ove Drageset og Kari-Anne Sæther (UiT) 

10.20-10.35 Pause 

 10.35-10.50 Studentens drømmescenario om masteroppgaven  

ved Robin Havem Levøy (OsloMet) 

Lærerens drømmescenario om masteroppgaven  

ved Gøran Karlsen (Haugeåsen ungdomsskole) 

10.50-11.05 Det nye, nasjonale masternettverket – arbeidsfelt og ambisjoner  

ved Randi Solheim (NTNU) 

11.05-11.45 Gruppediskusjoner i breakout rooms 
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11.45-12.30 Lunsj 

12.30 Tema 2: Syklus II - Veiledning og praksis; veiledning i samarbeid med 
skolen 

Innledning ved Stephan Hamberg 

12.30-12.45 Studentens drømmescenario om veiledning  

ved Henrik Fylling (HiNN) 

Lærerens drømmescenario om veieldningssamarbeid mellom skole og 
UH  

ved Ruta Andreassen (Bankgata ungdomsskole) 

12.45-13.15 Bruk av lærere i kombinasjonsstilling (praksislærer II) ved USN  

ved Rakel Rohde Næss (USN) og lærere i kombinasjonsstillinger Anja C. 
Birkeland, Lilian R. Martinez, Morten Oddvik 

13.15-13.45 Erfaringer fra veiledning av masterstudenter i samfunnsfagdidaktikk 
ved lærerutdanningen, HVL  

ved Sissel Rosland og Vibeke Vagenes (HVL) 

13.45-14.00 Pause 

14.00-14.25 Skolebasert utdanning i veiledningspedagogikk  

ved Line Beate Mastad (UiA) 

Praksislæren som biveileder  

ved Irene Trysnes (UiA) 

14.25-14.55 Gruppediskusjoner i breakout rooms 

14.55-15.00 Avslutning og veien videre 
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arbeider som pedagog ved Fakultet for humaniora, idretts- og 
utdanningsvitenskap. Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har 
jobbet i lærerutdanningen i mange år og hans forskningsfelt er blant annet knyttet til 
profesjonsutdanning. 

er professor i pedagogikk og arbeider i dag som studieleder ved Institutt for 
grunnskole- og faglærerutdanning ved OsloMet. Her har hun blant annet ansvar for 
oppbyggingen av det 5-året i grunnskolelærerutdanningen, og har det overordnede ansvaret 
for all forskning på instituttet. Faglig har hun vært opptatt av elevers læring, ofte i 
situasjoner der elevene samarbeider med eller gjennom en eller annen form for teknologi, i 
skole og i museer, og hvordan lærere eller museumsguider bidrar til å støtte denne læringen. 
Krange har arbeidet ved ulike institusjoner slik som Utdanningsdepartementet, Telenor 
Forskning og utvikling, Universitetet i Oslo, Høyskolen Kristiania, og nå altså OsloMet. 

er assisterende instituttleder for utdanning og professor i 
matematikkdidaktikk. Hans forskningsinteresse omfatter blant annet 
lærerutdanningsforskning, kommunikasjon i klasserommet og bruk av drama for å lære 
matematikk. 

er programleder for GLU master for 1.-7. trinn og universitetslektor i 
norskdidaktikk. Hennes forskningsinteresser er lærerutdanningsforskning, utvikling av 
studentenes FoU-kompetanse og begynneropplæring i lesing og skriving.  

går 4. året på den femårige masterutdanningen, som betyr at han er en 
del av pilotkullet for denne femårige ordningen. Han har matematikk, musikk og 
samfunnsfag i sin fagkrets og fordyper seg i musikk som han skal ta master i. Han har 
engasjert seg i forskjellige verv i løpet av sin studietid, blant annet flere fagutvalg og nå i 
utdanningsutvalget. 

jobber på Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad. Haugeåsen ungdomsskole 
er en typisk byskole selv om skolen ligger noe utenfor bysentrum på vei mot Sarpsborg. 
Skolen har fått sitt navn på grunn av umiddelbar nærhet til Hans Nielsen Hauges fødested. 
Skolen har ca. 40 % flerkulturelle, og har elever fra bydelene Lisleby og Rolvsøy. Gøran har 
jobbet på skolen siden 2004 etter endt allmennlærerutdanning på Høgskolen i Østfold. I 
2015 ble han ferdig med en erfaringsbasert master i RLE på Menighetsfakultetet. Underviser 
primært i fagene KRLE og samfunnsfag. Han har vært praksislærer siden 2009, og er 
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praksiskoordinator på skolen fra i år. Han sitter også som representant fra praksisfeltet i 
Nasjonalt fagorgan for grunnskolelærerutdanning. 

er professor i norskdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning, NTNU. Hun har 
bakgrunn som sosiolingvist og har særlig arbeidet med språk og skriving i 
grunnskolelærerutdanningene. Som forsker har hun vært med i flere store prosjekter om 
skriveopplæring, bl. a. som nestleder i det såkalte «Normprosjektet», og hun har publisert en 
rekke artikler om den første skrive- og leseopplæringa, om skriveutvikling og vurdering av 
skriving, om literacy, språkdidaktikk og sosiolingvistikk – og om lærerutdanning. Hun har 
bidratt som redaktør og forfatter i flere bøker, sist Nye grep om skriveopplæringa. 
Forskingsfunn og praksiserfaringar (2021). Solheim har vært sentral i utvikling og ledelse av 
ulike masterprogrammer ved NTNU og er en erfaren masterveileder. Hun er leder for 
Nasjonalt nettverk for masterveiledning i lærerutdanningene, som startet opp arbeidet 
høsten 2020. 

er MGLU 5-10 student ved høgskolen i innlandet. Han går fjerde året og har 
fagene naturfag, kroppsøving og mat & helse. Han skal til høsten begynne på 
masteroppgaven i naturfag. Masteroppgaven skal omhandle astronomi i naturfag og mer 
spesifikt om lærere i grunnskolen sitt forhold til astronomi i naturfagundervisning. Dette blir 
en kvalitativ studie hvor han intervjuer lærere ved ulike skoler. 

, undervisningsinspektør ved Bankgata u.skole siden 2016 med fagansvar 
og koordineringsansvar for tospråklig fagopplæring i Bodø kommune fra 2009. Opprinnelig 
er hun fra Litauen og har 5-årig lærerutdanning (1988-1995) som lærer i engelsk og norsk fra 
Vilnius Pedagogiske Universitet i Litauen (nå en del av Vytautas Magnus Universitet (VMU)).  
I 2002 fikk hun sin mastergrad (Master of Education) fra Universitetet i Leeds (University of 
Leeds). Hun startet sin lærerkarriere i 1995 i Bodø og har lang erfaring både som tospråklig 
lærer, faglærer og kontaktlærer i ungdomsskolen. Fra 2019 representerer hun Bankgata 
u.skole i prosjektgruppa for universitetesskoler sammen med Nord universitet. 

er førstelektor, masterkoordinator ed USN. Hun var involvert i flere 
reformer i sektoren både gjennom programledelse, emneansvar og som forsker, foreleser og 
masterveileder. Rakel Rohde Næss er leder for UHR - lærerutdanningenes nasjonale 
fagorgan for grunnskolelærerutdanninger. 

var ferdig utdannet barnevernspedagog i 2007. Deretter jobbet hun på en 
barnevernsinstitusjon frem til 2012. I 2012 startet hun som kontaktperson i 
barneverntjenesten i Horten, der hun jobbet på ungdomsteam. Mens Anja Birkeland jobbet i 
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barneverntjenesten tok hun en etterutdanning som veileder i en metode som heter 
«barnesamtalen» (en metode som bygger på avhørsmetoden politiet benytter seg av under 
avhør av barn/ungdom som er utsatt for vold/overgrep). I september 2018 fikk hun jobb 
som miljøterapeut på Holtan ungdomsskole, der hun fremdeles jobber. Sammen med Lilian 
Martinez er hun nå ansatt ved Universitetet i Sørøst-Norge som praksislærere i 
kombinasjonsstilling. 

har jobbet i ungdomsskolen i 17 år på Holtan ungdomsskole og 
undervist i primært norsk, engelsk, KLRE og spansk. De siste 5 årene har hun fungert som 
sosialrådgiver. Hun er nå også ansatt som lærer i kombinasjonsstilling ved USN. 

er lektor i kombinasjonsstilling ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hans 
forskningsinteresser omfatter blant annet digital kompetanse, samhandlingspraksiser og 
vurdering i digitale læringsomgivelser.  Han er også interessert i samarbeidslæring i 
teknologirike læringsomgivelser og digital kompetanseheving i profesjonsutdanningen. Til 
daglig underviser han i norsk og engelsk ved Horten videregående skole. 
Institusjonstilknytning: Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, 
Universitetet i Sørøst-Norge. 

er professor i moderne historie ved Institutt for pedagogikk, religion og 
samfunnsfag, HVL, campus Bergen. Hun har forsket på bl.a. konflikt- og 
demokratiproblematikk, politisk mobilisering og minnekultur/historiebruk, og har bred 
erfaring fra undervisning og veiledning av masterstudenter i lærerutdanningen ved HVL. 

er førsteamanuensis i geografi ved Institutt for pedagogikk, religion og 
samfunnsfag, HVL, campus Bergen. Hun har forskningserfaring først og fremst fra Afrika og 
bred erfaring fra undervisning og veiledning av masterstudenter i lærerutdanningen ved 
HVL. Har også bred erfaring med veiledning av masterstudenter som gjør feltarbeid i en 
annen kultur. 

er førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk ved Universitetet i Agder. Siden 
2012 har hun koordinert lærerutdanningene ved fakultet for samfunnsvitenskap. Hun leder 
en forskningsgruppe i samfunnsfagdidaktikk og utdanningsforskning og underviser i 
samfunnsfag i grunnskolelærerutdanningen 5-10 og lektorutdanning 8-13. Hennes 
forskningsområdet er innenfor samfunnsfagdidaktikk, kjønnsforskning og religionssosiologi. 
Hun har blant annet forsket på læreres erfaringer med ekstreme ytringer i klasserommet, 
seksuell trakassering i skolen, lekser og leksebruk i samfunnsfag og ungdom og 
festivalreligiøsitet. 
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er universitetslektor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder. Hun 
har bakgrunn som allmennlærer fra grunnskolen, og har en master i kunst- og 
håndverksdidaktikk. De siste to og et halvt årene har hun undervist i 
grunnskolelærerutdanningen i tillegg til å ha hatt det faglige ansvaret for utviklingen av et 
skolebasert 15 studiepoengs veiledningsstudium for praksislærere ved fem 
lærerutdanningsskoler. Line Mastad er fagkoordinator for de skolebaserte 
veilederutdanningen, som også omfatter partnerskoler for lektor og PPU-utdanningene. Hun 
forsker på praksislærernes egen opplevelse av å være lærerutdannere. Line Mastad er 
medlem av Norske Kunsthåndverkere, og har deltatt på fagfellevurderte utstillinger både 
lokalt og nasjonalt.  

 


