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Mentorutdanning 
- Veiledning av nyutdannede lærere i praktiske og estetiske fag

Høgskolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag star-
ter høsten 2010 opp et nytt studium: Mentorutdan-
ning - Veiledning av nyutdannede lærere i praktiske 
og estetiske fag (30 studiepoeng). Studiet er ret-
tet mot erfarne lærere i praktiske og estetiske fag, 
som ønsker å fungere som veiledere for nyutdan-
nede lærere.

Nyutdannede lærere
Nyutdannede læreres første år i yrket er krevende. De siste årene 
har dette vist seg gjennom et økt frafall fra yrket blant nyutdannede 
lærere de første årene etter endt utdanning. Dette vil på lang sikt 
føre til mangel på kvalifiserte lærere i norsk skole. 

Stortingsmelding nr.11 (2008-2009) Læreren. Rollen og utdan-
ningen legger vekt på en langsiktig satsing på nyutdannede lærere 
i grunnopplæringen. Som et virkemiddel foreslås en systematisk 
oppfølging av nyutdannede for i større grad å kvalifisere til yrket. 
Alle nyutdannede lærere bør tilbys veiledning /mentorordning i sitt 
første yrkesaktive år. Det nye studiet som tilbys ved Høgskolen i 
Oslo, Avd. for estetiske fag har som formål å støtte skoleeiere i 
deres arbeid med å utvikle gode mentorordninger og utdanne kom-
petente veiledere. Siktemålet er å gi erfarne lærere økt kompetanse 
i å gi veiledning og støtte til nyutdannede lærere i praktiske og 
estetiske fag, med spesiell vekt på formgivning, kunst og hånd-
verk samt drama og teaterfag. Studiet ønsker også å bidra til økt 
kunnskap om de utfordringer en nyutdannet lærer møter.

Organisering og arbeidsmåter 
Studiet er et deltidsstudium som strekker seg over to år. Det har 
et omfang på 30 studiepoeng og er delt inn i modul I og modul 
2 som begge er på 15 studiepoeng. For å kunne søke studiet må 
man ha minst tre års lærerutdanning fra universitet eller høgskole 
eller tilsvarende. Man må også ha minst tre år yrkeserfaring et-
ter endt utdanning innenfor undervisning/formidling i praktiske og 
estetiske fag, eller undervisnings-/formidlingsoppgaver i praktiske 
og estetiske fag ved egen skole/institusjon. Skoleledere med under-
visningsoppgaver kan delta på studiet.

Arbeidsmåtene i studiet inkluderer forelesninger og undervisning, 
individuelt arbeid, gruppe- og kollokviearbeid og nettbasert samar-
beid. Vi vil legge opp til spennende gjesteforelesninger og ulike 
tilnærminger til veiledningsproblematikk. 

Det vil gjennom året organiseres flere samlinger (fredag kveld og 
lørdag formiddag) der gjesteforelesere og erfarne veiledere vil ha 
ansvar for undervisning og oppgaver. Her vil man i tilknytning til 
erfaringer fra behov i praksisfeltet vektlegge problematikk innen-
for veiledning og oppfølging. Gjennom arbeid i studiegrupper, teo-
retiske tilnærminger til veiledning gjennom eget praktisk veiled-
ningsarbeid og selvstendig faglig analyse i oppgaver og drøfting 
vil man få innblikk i veiledningsbehov i møte med nyutdannede 
lærere. I tillegg vil man få kjennskap til og erfaring med ulike prak-
tiske tilnærminger og veiledningsmetoder.

Omfang
Studiet har som mål at de fremtidige veilederne skal ha kjennskap 
til didaktiske og organisatoriske utfordringer nyutdannede står 
overfor i møte med lærerprofesjonen og ha kunnskap om ulike 
veiledningstradisjoner og kommunikasjons- og samspillprosesser. 
Dette skal danne grunnlag for at de skal kunne anvende og vur-
dere ulike veiledningsteorier og -metoder i egen veilederpraksis 
i ulike lærings- og utviklingsprosesser. Den forståelsen for etiske 
utfordringer knyttet til veilederrollen de har opparbeidet seg gjen-
nom studiet vil gi dem et didaktisk og organisatorisk repertoar 
til egen praktisk veiledning rundt utfordringer nyutdannede står 
overfor i møte med lærerprofesjonen. De vil også bli utfordret i 
å anvende og vurdere ulike veiledningsteorier og -metoder innen-
for ulike lærings- og utviklingsprosesser i selvstendig utvikling-
sarbeid. Fokuset vil hele tiden ligge på spesielle utfordringer i de 
praktiske og estetiske fagene. 

Praktiske veiledningsøvelser vil bli vektlagt både på samlingene 
og som arbeidskrav gjennom hele studiet. Relevant veilednings-/
mentorteori vil så fungere som grunnlag for en problematisering 
av veiledningsløsninger i problemområder hentet fra egen konkret 
praksis. 

Eget utviklingsarbeid
Mens modul 1 vil gi et grunnlag for veiledningspraksis ønsker vi 
i modul 2 å utfordre studentene til å tenke videre. Her vil det bli 
fokus på utviklingsarbeid innenfor veiledning av nyutdannede i 
praktiske og estetiske fag. Kunnskap om utfordringer knyttet til 
disse fagområdene er til nå underutforsket, og ved det nye studiet 
ønsker man at lærerne som deltar skal gjennomføre et FoU-arbeid. 
Denne FoU-undersøkelsen vil fokusere spesifikt på faktiske ut-
fordringer i læreryrket for nyutdannede i praktiske og estetiske fag 
som finnes i skolepraksis. 

Velkommen!
Om dette studiet kan være aktuelt for deg og din skole, kan du ta 
kontakt med Etter- og videreutdanningsenheten (EVU) ved Høg-
skolen i Oslo, Avdeling for estetiske fag.
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