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Humanistisk skolesatsing 

Foreslått av ILN, IAKH og IKOS 

 

Skolen er både den største og den viktigste arbeidsplassen for kandidater fra Det 

humanistiske fakultet. Lektorprogrammet er det studieprogrammet ved Universitetet i 

Oslo som tiltrekker seg flest humanister. Likevel har både skolen og Lektorprogrammet 

langt på vei blitt overlatt til Det utdanningsvitenskapelige fakultet, og lektorstudentene 

har blitt overlatt til seg selv. En Humanistisk skolesatsing kan svare på utfordringene i 

stortingsmeldingen om humaniora, realisere lektorutdanningsambisjonene i UiOs 

Strategi 2020 og oppfylle ønskene om arbeidslivsrelevans og praksisnærhet i HFs 

strategiske plan. Forutsetningen er at fakultetet vender seg mot skolen igjen, både i 

forskning og undervisning, gjennom en samlet, langsiktig innsats fra et nettverk av 

skolerettede vitenskapelige ansatte i humanistiske skolefag. 

 

Betydningen av humaniora for skolen – og skolen for HF 

Den samfunnsmessige verdien av gode lærere – og dermed av god lærerutdanning – er 

ubestridt. Mange mener at lektorutdanningen er den mest betydningsfulle delen av 

virksomheten ved Det humanistiske fakultet. Dette synet deles av regjeringen: «Skolen er den 

viktigste arenaen vi har for humanistisk kunnskap og dannelse, praktiske ferdigheter og 

kritisk refleksjon,» heter det i den nylig fremlagte stortingsmeldingen om humaniora.
1
 

Meldingen vier et helt kapittel til humaniora i skolen, og fremhever betydningen av sentrale 

humanistiske ferdigheter og skolefag allerede i første avsnitt: 

 
Representative demokratier trenger en opplyst offentlighet, som igjen forutsetter lese- og 

skriveferdigheter så vel som kunnskap om historie og internasjonale forhold. Arbeidslivet preges 

av globalisering, omstilling, økende kompleksitet og teknologiutvikling. Samfunnsutviklingen 

gjør skolens evne til å lære elevene å håndtere kompleks og tvetydig informasjon enda viktigere.
2
 

 

Lektorutdanningen i humanistiske fag ved Universitetet i Oslo har stor betydning ikke bare 

for det norske samfunnet, men også for HF. Utdanningen av lektorer til ungdomsskolen og 

videregående skole utgjør den langt største delen av studietilbudet ved fakultetet. 

Utdanningen skjer særlig gjennom Lektorprogrammet, UiOs tredje største studieprogram 

(etter Rettsvitenskap og Informatikk). Studieretninger dominert av humanistiske fag har 216 

av de 286 plassene på programmet – fordelt på henholdsvis 86 i kultur og samfunn (med 

studieløpene historie, religion og etikk, og samfunnsfag), 65 i nordisk, 40 i engelsk og 25 i 

fremmedspråk. I tillegg til Lektorprogrammet skjer utdanningen av lektorer til skolen 

gjennom disiplinprogrammer som europeiske språk, historie og nordisk, der mange av 

kandidatene blir lektorer ved å ta PPU etter mastergraden. Antallet humanister som tar 

lektorutdanning gjennom etterstilt PPU, er omtrent det samme som opptaksrammen på 

Lektorprogrammet. Det betyr at den humanistiske lektorutdanningen samlet sett er UiOs 

største utdanningsløp. Kun rettsvitenskap har (nesten) like høye opptakskvoter. 

 

Nordisk, engelsk og historie – tre av de største fagene på HF – er helt avhengige av 

lektorstudentene. Uten disse studentene ville økonomien på Institutt for Lingvistikk og 

nordiske studier (ILN), Institutt for litteratur, områdestuder og europeiske språk (ILOS) og 
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Institutt for arkeologi, konservering og historie (IAKH), og dermed på hele fakultetet, vært i 

krise. På sentrale innføringsemner i nordisk står lektorprogramstudentene for over halvparten 

av studiepoengene. Også i innføringsemner i engelsk er lektorstudenter den klart største 

studentgruppen med over førti prosent av studentene. I innføringsemnene i historie – 

fakultetets største emner utenom ex.phil. – utgjør lektorstudenter tjue–tretti prosent av 

studentmassen. I innføringsemner i fransk, spansk og tysk utgjør lektorstudentene fra rundt ti 

til over tjue prosent av studiepoengene: færrest i fransk og flest i tysk. Lektorstudentene 

utgjør dessuten en firedel av studentene på IKOS’ innføringsemne Verdensreligionene. Også 

blant masterstudentene i de store skolefagene på fakultetet er lektorstudentene en betydelig 

del: I 2016 stod lektorstudenter for over 36 prosent av masteroppgavestudiepoengene i 

nordisk og 31 prosent i historie. I fremmedspråkfagene, der en del lektorstudenter skriver 

fagdidaktiske masteroppgaver på UV-fakultetet i stedet for fagdisiplinære oppgaver på HF, 

var andelen i engelsk 14 prosent, i fransk 8 prosent, i spansk 6 prosent og i tysk 22 prosent. 

 

Skolen er det største arbeidsmarkedet for kandidater med masteroppgave i humanistiske fag. I 

en tid der arbeidsløshet, lite relevant arbeid og forholdsvis lav lønn fremstår som et problem 

for humanister, sikrer skolen faglig relevante og nokså godt betalte jobber til lektorer med 

etterspurte humanistiske skolefag, særlig norsk og engelsk. Også for rekrutteringen til HF er 

lektorene avgjørende. Faglig inspirerende lærere i videregående skole kan ofte ha avgjørende 

virkning på hvilket studium elevene velger. Og betydningen av faglige dyktige og motiverte 

studenter er åpenbar for enhver som har undervist på universitetet. 

 

Humanistene og skolen har glidd fra hverandre  

Gitt situasjonen der skolen og humanistene er gjensidig avhengig av hverandre, er det et 

paradoks og en utfordring at HF og skolen de senere tiårene har glidd fra hverandre, med 

pedagogene ved Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) som mellomledd med 

egne faglige og institusjonelle interesser.
3

 Denne prosessen, som beskrives godt i 

Humaniorameldingen,
4
 har ført til at det utdanningsvitenskapelige miljøet bestående av 

pedagoger og fagdidaktikere har fått ansvaret for lektorutdanningene. Det er også tilfelle ved 

UiO, selv om ofte så mye som tre firedeler av studiepoengene i universitetets lektorprogram 

tas ved disiplinfakultetene. Disiplin-humanistene ved HF har på sin side i stor grad andre 

peilepunkter enn skolen, noe som gjør at mange vitenskapelige ansatte – også i skolefagene – 

i dag står uten annen kunnskap om skolen enn den de ervervet i sin tid som elever.  

 

Til tross for at mange av HFs fag i seg selv er relevante for skolen ettersom de er fag i skolen, 

må både vitenskapelige ansatte og studentene i større grad bevisstgjøres om hvordan de ulike 

sidene ved fagene er relevante for en lærergjerning. Ut fra sin egenart og spesifikke rolle som 

fag i skolen må disiplinfagene videreutvikle forståelsen av hva som er direkte didaktisk 

relevant og hva som er kunnskaper og ferdigheter læreren må ha som basis for å fungere som 

lærer i faget. På HF-fagene må det også jobbes mer med å bevisstgjøre studentene om det 

arbeids- og profesjonsrelevante som ligger innebygd i faget. Dette arbeidet må gjøres av 

vitenskapelige ansatte som selv er bevisst skolerelevansen av sitt fag. 
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Situasjonen ved HF kan kontrasteres med situasjonen på MN-fakultetet. Realistene utgjør en 

langt mindre del av både skolefagene og Lektorprogrammet ved UiO (70 av 286 plasser). 

Likevel har både fagene – matematikk, fysikk, kjemi, biologi – og fakultetet engasjert seg 

langt sterkere enn HF i lektorutdanningen og i skolen, med så vel vertskapsfunksjon for det 

nasjonale Naturfagsenteret som «skolelaboratorier» i fysikk, kjemi og biologi og egne 

vitenskapelige ansatte dedikert til lektorutdanningen og realfag i skolen. UiO er ikke vert for 

noen nasjonale humanistiske sentre: Lesesenteret ligger ved Universitetet i Stavanger, 

Skrivesenteret ved NTNU, Nynorsksenteret ved Høgskolen i Volda og Fremmedspråksenteret 

ved Høgskolen i Østfold. Tilsvarende sentre for historie og religion er ikke etablert.  

 

«Institusjonelle virkemidler» slik som de nasjonale sentrene for blant annet naturfag og 

fremmedspråk er blant gulrøttene som antydes i Humaniorameldingen. Forutsetningen er at 

humanistene følger oppfordringen om å engasjere seg mer i skolen, blant annet i 

læreplanutvikling og læremiddelproduksjon: 

 
Regjeringen forventer at fagmiljøene selv finner frem til egnede samarbeidsformer. I dagens 

situasjon er det naturlig at disiplinhumanistene, hvorav mange i den senere tiden har gitt uttrykk 

for et ønske om nærmere kontakt med skolen, selv tar initiativet. Institusjonenes styrer har 

ansvaret, men samtidig må ledelsen på fakultets-, institutt- og programnivå ta initiativ både til å 

løfte frem nye ideer og til å etablere gode rammer for vellykkede utviklingsprosjekter.
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Noen initiativer er tatt allerede. For eksempel har IAKH nylig utviklet nettstedet 

norgeshistorie.no med over 550 korte, forskningsbaserte artikler om norsk historie fra 

steinalderen til oljealderen, skrevet i et lett forståelig språk av historikere og arkeologer og 

illustrert med bilder, kart og videoer. Lærere og elever i videregående skole er blant de 

viktigste målgruppene, og artiklene brukes allerede ved en rekke skoler. En modul ved navn 

«Hvordan blir historie til?», med en kombinasjon av digitaliserte primærkilder og lettfattelige 

artikler om hvordan historisk kunnskap etableres og endres, er under utvikling i tett samarbeid 

med lektorer i skolen. Målet er å oppøve den kildekritiske kompetansen blant elevene. 

 

En humanistisk skolesatsing ved UiO 

Det humanistiske fakultet bør nå gripe anledningen til å vise at fakultetet tar seg selv alvorlig 

som lærerutdanningsfakultet – og at HF er villig til å ta sin del av jobben for å realisere 

ambisjonen i UiOs Strategi 2020 om å tilby landets beste lektorutdanning.
6
 En slik satsing er 

også av betydning for at UiO, som er landets største lærerutdanner for trinn 8–13, skal 

realisere de ambisjoner som ligger i nasjonale forskrifter og retningslinjer for norsk 

lærerutdanning, som presiserer at lektorutdanningene «skal være profesjonsrettede og 

integrerte, praksisnære og relevante, forskningsbaserte og utviklingsorienterte, krevende og ha 

høy kvalitet».
7

 HFs egen strategiske plan omfatter også skoleorientering og praksis-

tilnærming:  

 
HF vil derfor fortsette arbeidet med å bedre kontakten med arbeidslivet og gjøre utdanningsløpene 

mer arbeidsrelevante. 40 % av fakultetets kandidater arbeider med undervisning, og skolefag er 

derfor viktig i programtilbudene … Samarbeidet med arbeidslivet skal fortsatt styrkes, og 

studentene skal settes bedre i stand til å bidra i problemløsning og nye måter å samarbeide på i 
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arbeidslivet. Lærere med utdanning fra HF skal ha en god faglig fordypning og sikres en 

forskningsbasert, praksisnær utdanning.
8
 

 

Det innebærer at vi må bevege oss i MNs retning: med fast vitenskapelige ansatte som har 

skolen – både utdanning av lektorer og de humanistiske fagenes funksjon i skolen – som 

hovedfokus. Konkret foreslår vi at HF i prioriteringsperioden 2019–23 ansetter en 

praksisprofessor i humanistisk lektorutdanning. Praksisprofessor er en ny stillingstype som 

anbefales i regjeringens Kvalitetsmelding: Tanken er at universitetene gjennom å hente en 

professor fra arbeidslivet, kan få tilført kompetanse man i dag ikke har mulighet til å få tak i 

gjennom ordinære tilsettingsmekanismer med hovedvekt på akademiske meritter.
9
 

Praksisprofessoren i HFs humanistiske skolesatsing må ha mastergrad eller tilsvarende i et av 

de store humanistiske skolefagene, må ha solid undervisningserfaring og gjerne ledererfaring 

fra videregående skole, og må ha god systemkunnskap om så vel skolen som universitetet. 

Med en slik bakgrunn og kompetanse vil praksisprofessoren kunne ta en lederrolle i den 

humanistiske skolesatsingen, ved å utvide og styrke fakultetets kontaktflate mot skolene, ved 

å utgjøre et bindeledd til ledelsen av Lektorprogrammet på ILS, og ved å gjøre 

undervisningen i sentrale humanistiske skolefag mer i tråd med skolens behov – selvsagt uten 

å gi slipp på det faglige innholdet og kompetansekravene i emnene: fagkunnskap og 

kompetanse som nettopp er det skolene verdsetter ved lektorer fra Universitetet i Oslo. 

 

En humanistisk skolesatsing må medføre at de humanistiske lektorstudentene opplever at de 

utdanner seg for skolen ikke bare i den delen av programmet (minst 60 stp) som de tar på UV-

fakultetet, men også de emnene (inntil 180 stp) som de tar på HF. De praksistoerne – lektorer 

i videregående skole med bistilling på UiO – som HFs omstillingsmidler har finansiert i 

nordisk, historie, engelsk, tysk, fransk og spansk, har i noen fag og i noe omfang fungert på 

denne måten. På IAKH, som har ansatt en ekstra praksistoer for egne midler, er det blitt 

opprettet egne grupper for lektorprogramstudenter på innføringsemnene i Eldre norsk historie 

og Nyere verdenshistorie. Ved ILN har praksistoeren også bidratt på innføringsemnene med å 

sette eksisterende fagdisiplinære temaer inn i en skolekontekst for å tydeliggjøre 

skolerelevansen. I tillegg har praksistoeren undervist og veiledet på bacheloppgave-emnet i 

nordisk. I både historie og nordisk har praksislektorene tatt viktig skoleerfaring med inn i 

utviklingen av de nye fagemnene med praksis i niende semester av Lektorprogrammet som 

utvikles på HF i samarbeid med ILS. Disse obligatoriske, fagspesifikke praksisemnene, som 

tilbys første gang høsten 2018, er et skritt i retning av at studentene i hele studieløpet skal 

oppleve at de utdanner seg for skolen. Praksisemnet i historie vil for eksempel innebære at 

lektorstudentene lager egne undervisningsopplegg på museer i samråd med samarbeidende 

videregående skoler og faglærere på UiO, og gjennomfører undervisningsopplegget med 

elever fra disse skolene. 

 

Ved å jobbe med lektorutdanningen på tvers av fagene på HF skal praksisprofessoren ikke 

primært være et tilskudd til undervisningsressursene i sitt fag, men ha i oppgave å realisere  

skolesatsingen ved å bli navet i et hjul av skolerettede lærere med eiker i forskjellige 

humanistiske fag. En viktig oppgave vil derfor være å etablere et nettverk for skolerettet 

humanistisk undervisning og forskning (se nedenfor) og skape forståelse og interesse i resten 

av staben for lektorutdanningen på fakultetet. Nettverket må springe ut fra HF og ha sin 

tyngde der, men det må også springe ut fra HF til samarbeidspartnere på det Utdannings-

vitenskapelige (UV), Samfunnsvitenskapelige (SV), Matematisk–Naturvitenskapelige (MN) 
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og Teologiske fakultet (TF). Kimen til et slikt nettverk foreligger allerede i og med at fast 

vitenskapelige ansatte ved alle de nevnte fakultetene støtter denne søknaden og har sagt seg 

villige til å være en del av eller samarbeide med den humanistiske skolesatsingen som her er 

skissert. En slik satsing vil også bidra til å realisere den nylig vedtatte studietilsynsforskriften, 

der NOKUT presiserer (§2-3(7)) at for studietilbud med obligatorisk praksis «skal fagmiljøet 

ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Praksisveiledere skal ha relevant 

kompetanse og erfaring fra praksisfeltet». 

 

Humanistisk skoleforskning 

Ideelt bør praksisprofessoren ha forskningskompetanse (doktorgrad). Det kan imidlertid være 

vanskelig å finne kandidater som oppfyller både et slikt krav og kravene om 

undervisningserfaring, ledererfaring og dobbel systemkompetanse: både skolen og 

universitetet. Det aller meste av den skolerelevante forskningen må uansett foretas av andre, 

og det er langt viktigere at praksisprofessoren klarer å skolerette forskningsmiljøet på HF enn 

at han eller hun selv driver egen forskning eller leder andres. I satsingsforslaget inngår to 

postdoktorer og to ph.d.-stipendiater. For å sikre skolerelevansen og -forståelsen bør 

praksisprofessoren være mentor for postdoktorene, og stipendiatene bør ha praksisprofessoren 

som biveileder ved siden av en disiplinfaglig vitenskapelig ansatt hovedveileder. 

 

Forskningen tilknyttet en humanistisk skolesatsing bør skje i nært samarbeid med fagmiljøene 

som driver skoleforskningen ved ILS. Den spenningen mellom de humanistiske og 

utdanningsvitenskapelige miljøene som kunne prege forholdet mellom mange vitenskapelige 

ansatte i skolefagene ved UiO og UVs pedagoger og didaktikere, er i dag langt på vei erstattet 

av gjensidig vilje til samarbeid, illustrert ved felles ph.d.-veiledning, forskningssamarbeid, 

nettverk og utviklingen av de nevnte humanistiske fagemnene med praksis. HFs skolesatsing 

kan innebære et nytt skritt på samarbeidsveien ved å vise at UV ikke er alene om å aksle UiOs 

ansvar for skoleforskning og lektorutdanning. ILNs vedtatte stillingsplan for 2017–2022 

inneholder således flere stillinger med klar skole- eller lektorprofil. De to første ut er 

«Moderne retorikk med særlig ansvar for retorikk i skolen» og «Nordisk språk med vekt på 

NOAS, med særlig relevans for lektorutdanningen». Senere kommer stillingen «Nordisk 

litteratur med innretning mot litteraturdidaktikk» og stillingen «Literacy» som blant annet er 

tenkt knyttet til forskning og undervisning om lesing og skriving som grunnleggende 

ferdigheter i skolen. 

 

HF-fagenes unike mulighet til fordypning i forskning som i utgangspunktet er uavhengig av 

skolen og skolens innhold, bør utnyttes til å se nye vinklinger og muligheter for de samme 

fagene i en skolepraksis. Disse mulighetene kan være av didaktisk karakter, og minne om og 

også skje i samarbeid med forskning ved ILS, men det kan også være andre typer 

tilnærminger. Humaniorameldingen (s. 103–104) understreker at det er et stort potensial i 

tverrfaglig samarbeid mellom humanister og fagfolk fra andre fagområder, særlig pedagogikk, 

men også samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige fag. Eksisterende skolerelevant 

samarbeid mellom vitenskapelige ansatte på HF og kolleger på andre fakulteter ved UiO, vil 

naturlig inngå i nettverksdannelsen innenfor satsingen. [OBS: meld gjerne inn slikt 

samarbeid og annen særlig skolerelevant forskning her!] 

 

Av eksempler på språklig relevant skoleorientert forskning ved HF kan nevnes at nestleder 

ved Senter for Flerspråklighet (MultiLing ved ILN), Unn Røyneland, sammen med blant 

andre Toril Opsahl (Multiling/ILN) og Ulrikke Elisabeth Rindal (UV), planlegger et prosjekt 

om sosial mobilitet og dialekter i skolen. Der ser de også for seg å ta i bruk eksperimentelle 

metoder og på den måten benytte den nye forskningsinfrastrukturen sosio-kognitiv lab ved 

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2017-02-07-137
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MultiLing også til skoleorientert forskning. Til slike og andre skolerelevante prosjekter vil det 

være nærliggende å søke om midler gjennom NFRs forskningsprogram FINNUT, for 

eksempel gjennom programområde D. Utdanning, samfunn og arbeidsliv.  

 

Det nylig avsluttede «Normprosjektet» (Developing national standards for the assessment of 

writing – a tool for teaching and learning) med Kjell Lars Berge (ILN) som en av 

initiativtakerne og en sentral deltaker, og med Ingebjørg Tonne (Multiling/ILN) tilknyttet 

prosjektet, har hatt som mål å bidra til å styrke den forskingsbaserte kunnskapen om 

skriveopplæring og vurdering av skriving i skolen. Det er blitt utviklet 

såkalte forventningsnormer, som sier noe om hva det er rimelig å forvente av elevenes 

skriving etter fire og sju års opplæring. Forventningsnormene, sammen med et funksjonelt syn 

på skriving, har dannet grunnlag for en stor intervensjonsstudie der 20 skoler har integrert 

disse i arbeid med skriveopplæring og vurdering for læring i alle fag. Prosjektet har vært et 

samarbeid mellom forskere fra NTNU, Universitetet i Oslo og Universitetet i Agder, og er et 

eksempel på prosjekter finansiert av NFR under programmet UTDANNING2020/FINNUT.  

 

Av annen språkrelatert og praksisorientert skoleforskning som kan nevnes som eksempel på 

muligheter i HF-sammenheng, er Anne Golden og Ingebjørg Tonnes (MultiLing/ILN) nylig 

igangsatte prosjekt med arbeidstittel «Teachers at work: Applications and accommodations 

among teachers». I prosjektet analyseres lærernes måter å tillempe et vokabular- og 

begrepsprogram initiert av Utdanningsetaten i Oslo. De ulike stegene i implementeringen av 

programmet undersøkes, for å finne ut hva som eventuelt viser seg å være suksesskriterier for 

elevens vokabular- og begrepslæring. 

 

Ved ILN har også Sissel Furuseth, med utgangspunkt i et forskningsprosjekt om norsk 

litteraturkritikks historie, etablert et skoleorientert samarbeid med Foreningen !les. Med 

tiltakene Uprisen (9. trinn) og Ungdommens kritikerpris (VGS) arbeider Foreningen !les ikke 

bare for å fremme leselyst og lesekompetanse blant ungdom, men også for å utvikle elevers 

vurderingsevne og argumenterende ferdigheter. Kritikkforskeren er involvert for å gi lærerne 

en bedre forståelse av sammenhengen mellom kritisk praksis og dannelse til (retorisk) 

medborgerskap. Dette samarbeidet kan også ses som en type realisering av den 

forskningskompetansen som litteraturforskerne ved ILN (Andersen, Bjørkøy, Dingstad, 

Egeland, Furuseth, Oxfeldt, Rustad mfl.) har opparbeidet seg for å studere forholdet mellom 

litteratur og samfunnsengasjement. Hva «engasjert litteratur» eller «engasjerende litteratur» 

innebærer i skolesammenheng, er et spørsmål som må utforskes nærmere i samarbeid med 

praksisfeltet.  

 

Skoleorientert forskning i historiefaget kan hente inspirasjon fra Sverige, der en serie 

skolelektorer har disputert på licensiatavhandlingsarbeider fra feltet de senere årene innenfor 

rammene av en (nå avsluttet) svensk forskerskole i historie og historiedidaktikk. Der finner vi 

avhandlinger som ”Utmaningarna mot demokratins skola. Den svenska lärarkåren, nazismen 

och sovjetkommunismen 1933–1945” (Per Höjeberg, Lunds Universitet 2016), ”History 

Education as Contents, Methods or Orientation?” (David Rosenlund, Malmøs Universitet 

2016) og ”Tänka rätt och tycka lämpligt. Historieämnet i skärningspunkten mellan att fostra 

kulturbärare och förbereda kulturbyggare” (Fredrik Alvén, Malmøs Universitet 2017). I ph.d.-

avhandlingen «Det omstridda arvet: Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk 

historiekultur» (Lunds Universitet 2017) finner Valter Lundell at svenske og danske 

historielektorer i skolen ser annerledes på kommunismen enn universitetshistorikere. 

Tilsvarende undersøkelser kan tenkes i Norge, for eksempel om hva norske elever lærer om 

vikingene, 1814, den kalde krigen eller avkoloniseringen: emner som står sentralt i norsk 

https://www.forskningsradet.no/prognett-finnut/Forside/1253990820575?d=Touch&m=t
https://www.forskningsradet.no/prognett-utdanning/Forside/1224697819054?d=Touch&m=t
http://foreningenles.no/
http://www.hist.lu.se/fihd/
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skole og også har vært mye debattert blant norske universitetshistorikere. Lærer elevene det 

lektorene selv lærte da de var studenter, eller endrer lektorene innholdet i undervisningen i 

tråd med nyere forskning? (Hvordan) får lærerne tilgang til denne forskningen? 

 

Skolerelevante prosjekter som de nevnt her, viser muligheter for temaer og tilnærminger for 

lektorstudentenes masteroppgaver. Samordning og nettverksbygging rundt skolerettet 

forskning kan i sin tur bidra til at skoleorienterte ph.d.-prosjekter blir del av et bredere og 

sterkere skoleforskningsmiljø. MN har vist at det er mulig for disiplinfagene ved UiO å hente 

eksterne forskningsmidler (gjennom NFRs FINNUT-program) til forskning på fagene i 

skolen. En satsing av denne typen vil også gjøre HF bedre rustet til å utvikle 

forskningsbaserte etterutdanningstilbud som svar på nasjonale utlysninger som Kompetanse 

for kvalitet. Det vil gjøre fakultetets vitenskapelige ansatte mer attraktive i internasjonalt 

samarbeid som INTPART (et samarbeid mellom Senter for internasjonalisering av utdanning 

(SIU) og NFR). Der vil en for eksempel kunne se for seg HF- og UV-samarbeid med sterke 

akademiske miljøer om skolerettet humanistisk utdanning og forskning i ett eller flere av de 

åtte INTPART-prioriterte landene Brasil, Canada, Kina, India, Japan, Russland, Sør-Afrika og 

USA. MultiLing/ILN har allerede et slikt INTPART-samarbeid med fire ledende sør-

afrikanske universitet, der en samarbeider om konferanser, forskermobilitet, utveksling av 

phd.stipendiater og om utvikling av kurs. 

 

Orientering mot skoleforskning vil dessuten kunne åpne dørene til viktige vitenskapelige 

publikasjonskanaler for flere forskerne på fakultetet, tidsskrifter som Acta Didactica, 

Scandinavian Journal of Educational Research, International Journal of Educational 

Development og Language Learning. 

 

Humanistisk skolebenchmarking 

Det er ikke gitt at organiseringen eller innretningen på UiOs lektorutdanning er optimal. Det 

som er klart, er at HF har betydelig forbedringspotensial som lektorutdannings- og 

skolefakultet. For å undersøke hvorvidt organiseringen og innretningen på lektorutdanningen 

ved UiO er den som legger forholdene best til rette for at humanistene går inn i skolen med 

større kraft enn de siste tiårene, bør Lektorprogrammet ved UiO, og særlig de humanistiske 

fagenes rolle i programmet, sammenlignes med lektorutdanningen ved UiB og NTNU. UiB 

har nylig lagt om lektorutdanningen slik at den nå foregår i fire forskjellige programmer: med 

master i nordisk, master i historie eller religion, master i fremmedspråk (engelsk, fransk, tysk) 

eller naturvitenskap og matematikk. Bakgrunnen for omleggingen, og erfaringene, må 

undersøkes. Det er ikke gitt at lektorutdanningen ved UiO og UiB har stått og står overfor de 

samme utfordringene, men det bergenske eksemplet er uansett spennende – hva enten det 

fremstår til etterfølgelse eller til skrekk og advarsel. 

 

NTNU har helt siden innføringen av studieprogrammer i 2003 organisert lektorutdanningen i 

flere separate programmer. De humanistiske er språkfag (norsk, engelsk, fransk, tysk) og 

historie; for øvrig finnes samfunnsfag, geografi, realfag og kroppsøving og idrett. NTNU har 

således lang erfaring med en nokså annerledes organisering enn UiO, og en sammenlikning 

kan gi mye nyttig kunnskap om fordeler og ulemper ved de to hovedmodellene: ett program 

drevet av ILS med forskjellige studieretninger som fagfakultetene leverer emner til (UiO), og 

flere programmer eid av HF (og de andre fagfakultetene) som faginstituttene og Institutt for 

lærerutdanning leverer emner til (NTNU). Et viktig spørsmål er om den sistnevnte modellen 

gir de humanistiske fagene sterkere eierskap til lektorutdanningen – og hva dette i tilfelle går 

på bekostning av. Uansett har den humanistiske lektorutdanningen ved NTNU en vesentlig 

https://www.udir.no/videreutdanning
https://www.udir.no/videreutdanning
http://www.forskningsradet.no/prognett-internasjonale-stipend/Nyheter/70_millioner_til_a_danne_internasjonale_partnerskap/1254006985691&lang=no
https://www.siu.no/
https://www.siu.no/
https://www.journals.uio.no/index.php/adno
http://www.tandfonline.com/loi/csje20
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-development/
https://www.journals.elsevier.com/international-journal-of-educational-development/
http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1467-9922
http://www.uib.no/studieprogram/MAHF-L%25C3%2586NO
http://www.uib.no/studieprogram/MAHF-L%25C3%2586HR
http://www.uib.no/studieprogram/MAHF-L%25C3%2586FR
http://www.uib.no/studieprogram/MAMN-L%25C3%2586RE
http://www.ntnu.no/studier/mlspraak
http://www.ntnu.no/studier/mlhist
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annen bakgrunn enn på UiO, siden den i sin tid sprang ut av Lærerhøgskolen i Trondheim. 

UiO kan nok kopiere organiseringen fra Trondheim, men ikke tradisjonen eller kulturen. 

 

Benchmarkingen bør også skje innad på UiO: mot lektorutdanningen ved Det matematisk–

naturvitenskapelige fakultet. MN har som nevnt et tydeligere engasjement mot skolen enn det 

HF har. I noen grad kan dette skyldes tilfeldigheter og enkelte ildsjeler (særlig i matematikk), 

men det virker også som både enkelte fag (matematikk) og fakultetet har vært mer innstilt på 

å bruke krefter på skolen enn det fag og fakultet på HF har vært. Det må spørres om grunnene 

til dette, om hva MN får igjen for ressursbruken, og hvorvidt matematikernes og naturviternes 

skoleengasjement kan og bør kopieres i humanistiske skolefag. 

 

Skolebenchmarkingen bør være blant praksisprofessorens første og viktigste arbeidsoppgaver. 

Siden input herfra kan tenkes å burde prege retningen for skolearbeidet ved HF, bør den 

gjennomføres i løpet av det første året av den humanistiske skolesatsingen, og legges fram for 

fakultetsstyret innen utgangen av 2019. I satsingens siste år (2023) bør det gjennomføres en 

tilsvarende benchmarking – med en ny rapport til fakultetsstyret – for å undersøke om det har 

skjedd noen vesentlige endringer: ikke minst om UiOs humanistiske skolesatsing har gitt 

synlige resultater. Satsingen bør med andre ord rammes inn av benchmarking: først for å se 

hvor HF står som lektorutdanningsfakultetet sammenliknet med søsterfakultetene i Bergen og 

Trondheim og med MN, og deretter for å se om satsingen har virket – og hvordan skolefagene 

ved HF bør innrette seg etter den faglige prioriteringsperioden.  

 

Organisering og etterliv 

[OBS: Organiserings- og finansieringsspørsmålene er ennå ikke drøftet med ledelsen 

ved de samarbeidende instituttene. Disse elementene i forslaget må derfor tas med alle 

mulige forbehold.] 

 

Et hovedelement i satsingsforslaget er praksisprofessoren, som vil bli den viktigste 

enkeltpersonen i satsingen. Den som ansettes, må ha minst to humanistiske skolefag, men skal 

drive lite regulær undervisning selv. Praksisprofessoren bør ansettes ved ett av de 

samarbeidende instituttene, men hvilken fagfordypning praksisprofessoren har, bør ikke være 

avgjørende for institutt-tilknytningen. Nordisk er HFs største skolefag både i antall studenter 

og i lektorstudentenes andel av det totale studenttallet; det er også det faget med flest 

skolerettede fast ansatte – ikke minst etter som stillingsplanen 2017–22 realiseres. 

Praksisprofessoren bør derfor være ansatt på ILN. Instituttene bak satsingsforslaget forplikter 

seg uansett til å samfinansiere praksisprofessoratet etter prioriteringsperioden gjennom en 

fordelingsnøkkel med utgangspunkt i opptakskvotene til Lektorprogrammet. 

 

Rundt praksisprofessoren vil det være et lag av praksistoere: en skolelektor med 20 % 

bistilling i nordisk, en (20 %) i historie, en halv (10 % bistilling) i engelsk og en halv (10 %) i 

religionsvitenskap. Disse finansieres av satsingen i prioriteringsperioden, og videreføres av 

sine respektive institutter i den grad det er behov for dem etter 2023. (Hvis satsingen lykkes i 

å skolerette en vesentlig andel av de fast vitenskapelige ansatte i HFs skolefag, vil behovet for 

praksistoere være mindre etter utløpet av perioden.) 

 

En viktig del av forskningen knyttet til humaniora i skolen vil i perioden utføres av 

midlertidig ansatte: to ph.d.-stipendiater og to treårige postdoktorer som alle ansettes samlet 

fra 2020. Disse stillingene vil være knyttet til satsingen og vil kobles til allerede eksisterende 

fagmiljøer. Flere humanistiske skolefag må dekkes, men stillingene vil lyses ut uten 

spesifisert faginnretning, og instituttplasseringen avgjøres av den faglige profilen til de som 
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ansettes. Det vil være sterkt ønskelig at søkerne til stillingene har relevant praksis fra 

utdanningssektoren. Etter hvert vil det forhåpentlig også komme til stipendiater finansiert 

utenfor satsingen, blant annet gjennom FINNUT. 

 

Foruten de ovennevnte, som alle vil ha sin tilknytning til UiO gjennom HFs Humanistiske 

skolesatsing i prioriteringsperioden, vil satsingen ha en rekke samarbeidspartnere både 

innenfor og utenfor fakultetet. På HF vil disse utgjøre et nettverk – ledet av 

praksisprofessoren – bestående av lærerutdannere i nordisk (professorene Kjell Lars Berge, 

Anne Golden, Ingebjørg Tonne og Johan Tønnesson, i tillegg til de som ansettes i ILNs 

nevnte skoleorienterte nye stillinger i retorikk, norsk som andrespråk, 

litteratur/litteraturdidaktikk og literacy), historie (førsteamanuensis Eirinn Larsen og 

førstelektor John McNicol), engelsk (førsteamanuensis Hildegunn Dirdal og professor Hilde 

Hasselgård) og religionsvitenskap (professor Dag Øistein Endsjø og førsteamanuensis 

Ragnhild Johnsrud Zorgati), samt undervisningslederne ved ILN (universitetslektor Annely 

Tomson), IAKH (professor Tor Egil Førland), IKOS (universitetslektor Siren Leirvåg) og 

ILOS (førsteamanuensis Christian Janss)). Alle disse har bekreftet sin deltakelse og 

instituttledelsene er innforstått med dette. På UiO er ellers følgende samarbeidspartnere med 

ansvar for lærerutdanningen på sine respektive enheter bekreftet: førsteamanuensis Øyvind 

Wiborg, SV; førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen, TF; professor Tom Lindstrøm og 

førstelektor Cathrine Wahlstrøm Tellefsen, MN; og undervisningsleder og lektorprogramleder 

Kirsti Lyngvær Engelien og fagdidaktikerne i humanistiske fag, UV. Utenfor UiO vil utvalgte 

skoler i Oslo-området være viktige samarbeidspartnere. 

 

Modellen for skolesatsingen som her skisseres, er desentralisert i den forstand at det aller 

meste av virksomheten vil foregå på de grunnenhetene som driver skolerettet undervisning og 

forskning (og formidling). For å finansiere den økte studieadministrative virksomheten som 

en skolesatsing vil innebære, foreslås det at de samarbeidende instituttene i perioden tilføres 

ekstra studieadministrative midler som fordeles mellom dem i tråd med omfanget på 

lektorprogramundervisningen i fagene: til sammen en halv stilling. En slik fordeling av de 

studieadministrative satsningsmidlene innebærer at arbeidet med administrasjon av 

undervisningstilbudet for lektorstudentene på HF-instituttene legges til spesifikke 

studiekonsulenter, som sammen med relevante deler av HF-sekretariatets studieseksjon vil 

utgjøre et lektorstudieadministrativt nettverk ved fakultetet. Dette nettverket vil bestå også 

etter satsingsperioden, men instituttene bærer da selv de administrative utgiftene knyttet til 

studietilbudet for lektorstudentene. 

 

 

 

Vedlegg: 

– PPUs opptaksrammer for HF-fag i 2017 

– Antall og andel lektorprogramstudenter i humanistiske innføringsemner i 2016 

– Masteroppgavepoeng i HFs skolefag: totalt og avlagt av lektorprogramstudenter i 2016 


