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1. Egenvurdering 
Egenvurderingen er ført i pennen av programrådets leder. Den bygger på et grunnlagsarbeid 
gjennomført av de fagansvarlige for hvert trinn i masterprogrammet og ansvarlige i ILS’ 
administrasjon. Egenvurderingen er drøftet av de faglige ansatte og godkjent av programrådet.  
 
Masterprogrammet i utdanningsledelse ble godkjent 21.01.03 som en videreføring og 
videreutvikling av semesteremnene i skoleledelse som ble tilbudt som etter- og 
videreutdanning fra tidlig på 90-tallet. Det ble lagt til rette for en overgangsordning der 
studenter fra EVU-programmet fikk innpasning til masterprogrammet ved å gjennomføre en 
innpasningsmodul. Den første studenten fikk sin mastergrad våren 2005.  
 
Egenvurderingen har følgende struktur: I del 2 gis en programbeskrivelse som også viser 
programmets utvikling gjennom perioden fra 2004 til 2007. Deretter behandles 
gjennomstrømming og resultater i del 3. I del 4 beskrives evalueringsformer og resultater for 
hvert trinn, samt annet kvalitetsarbeid.. Del 5 omhandler rammebetingelser, og 
oppdragsvirksomhet redegjøres for i del 6. I del 7 konkluderes det i forhold til måloppnåelse 
og forbedringspunkter. Av praktiske årsaker er ikke vedleggene sendt på separate 
dokumenter, men er lagt i kapittel 8 som en del av dette dokumentet. 

2. Programbeskrivelse  

2.1. Mål for programmet 
I programplanen vedtatt 11. september 2006 beskrives programmets formål og mål:  
 
”Formålet med masterprogrammet er å dyktiggjøre studentene slik at de kan bidra til ledelse 
av organisasjoner innen utdanningssektoren. De skal utvikle kunnskap og innsikt som gjør 
dem i stand til å analysere, forvalte, utvikle og vurdere organisasjonenes mandat og 
samfunnsmessige rolle. 
 
Mer spesifikt kan målene sammenfattes i 4 hovedpunkter: 
1. Forståelse og analyse. Studentene skal tilegne seg innsikt i utdanningens rolle i samfunnet, 
organisasjonenes interne prosesser og samspillet mellom disse. 
2. Forvaltning. Studentene skal utvikle en kompetanse som hjelper dem til å forvalte 
menneskelige og økonomiske ressurser. 
3. Utvikling. Studentene skal utvikle kompetanse i å planlegge, organisere, lede og evaluere 
læreprosesser og utviklingsarbeid, slik at man fremmer både en individuell og en kollektiv 
utvikling i organisasjonen. 
4. Kritisk vurdering. Studentene skal tilegne seg et praktisk og teoretisk grunnlag for kritisk 
analyse og vurdering av utdanning. 
 
2.1. Programledelsens vurdering 
I en erfaringsbasert master som utdanner for et praksisfelt er det en utfordring å forankre 
studiets mål i praktikernes kompetansebehov og samtidig ivareta en faglig profil og tyngde. 
Drøftinger i fagmiljøet (blant annet i nasjonalt nettverk for skoleledelse) og samarbeidet med 
skoleledere, kommuner, fylkeskommuner, utdanningsdirektoratet og skolelederes 
interesseorganisasjoner utfordrer oss på det første av disse punktene. Forskningssamarbeid 
nasjonalt og internasjonalt utfordrer oss på det andre. Slike vurderinger førte til endring av 
programplanen høsten 2004 og igjen høsten 2006. 
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Målendringene på programplannivå kan likevel sies å være av mer kosmetisk art. 
Hovedprofilen har hele tiden vært utvikling av kunnskap og innsikt for formålstjenlig 
handling som leder av utdanning. Utdanningsledelse er en kompleks virksomhet i dagens 
samfunn, og kunnskapsgrunnlaget finner vi innenfor flere fagfelt, som jus, organisasjonsteori, 
økonomi og pedagogikk. Det er vektingen mellom disse søylene som definerer de ulike 
masterprogrammene i utdanningsledelse/skoleledelse som tilbys i Norge. I vårt 
masterprogram har vi valgt pedagogikken, med fokus på læring, læringsprosesser og 
læringsutbytte, evaluering og læreplan som basis. Vi vurderer dette som utdanningens 
kjernevirksomhet, og organisasjonsteori, jus og økonomi forstås som støttedisipliner i forhold 
til denne virksomheten.  
 
For studentene på utdanningsledelse er det viktig å oppleve at studiet har relevans, er 
”matnyttig” i forhold til det daglige arbeidet i skolen eller andre utdanningsinstitusjoner. 
Dette gir faggruppa en stor utfordring i å kontinuerlig oppdatere pensum og studiekrav slik at 
det treffer den aktuelle situasjonen i praksisfeltet. Ved å definere masterprogrammet som 
erfaringsbasert ønsker vi å framheve og å utnytte studentenes erfaringer som ledere og lærere 
som et viktig kunnskapsgrunnlag. Det er i samspillet mellom studentenes praksisbaserte 
kunnskap og studiets innhold studiet kan bidra til gode læringsprosesser. Praksisforankringen 
bidrar til å aktualisere studiets innhold. 

2.2. Oppbygging 
Masterstudiet er organisert i tre trinn, hvert på 30 studiepoeng, pluss masteroppgaven på 30 
studiepoeng. På hvert trinn er det tre emner: 
Trinn 1: UTLED4111: 
Styring og ledelse av 
utdanning (30 stp) 

- Organisasjon og ledelse  
- Styring og ledelse  
- Læring og ledelse  

Vurderingsform: Individuell 
prøveforelesning. Bestått / 
ikke bestått 
 

Trinn 2: UTLED 4210: 
Ledelse, kvalitet og kultur 
for læring (30 stp) 

- Profesjonalitet og ledelse 
- Utdanningskvalitet og 

ledelse 
- Internasjonale trender og 

ledelse 

Vurderingsform: 
Mappeeksamen. Mappen 
skal bestå av 3 arbeider, et 
fra hvert hovedemne. Minst 
ett skal være individuelt og 
minst ett i gruppe. I tillegg 
leveres et refleksjonsnotat 
der utvalget av arbeider til 
eksamensmappen begrunnes. 
Bestått/ikke bestått 
 

UTLED4070 Statistikk  (5 
stp) 

Vurderingsform: Individuell 
hjemmeoppgave i statistisk 
analyse Bestått/ikke bestått 

UTLED4061 
Utdanningsvitenskap, 
forskningsstrategier og 
metoder (20 stp) 

Vurderingsform: Individuell 
hjemmeeksamen i 
vitenskapsteori og 
metodologi. Karakterer A-F 

Trinn 3 A 

UTLED4081 
Masteroppgaven – 
forberedende arbeid (5 stp) 

Hver student skal levere en 
prosjektbeskrivelse med 
drøfting av metodiske valg 
knyttet til masteroppgaven. 
Hvis noen studenter velger å 
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samarbeide om 
masteroppgaven, kan de 
levere felles 
prosjektbeskrivelse. 
Bestått/ikke bestått 

Trinn 3 B Masteroppgave UTLED4090 – 
Masteroppgave (30 stp) 

Skrives individuelt eller i 
gruppe. Karakterer A-F  
Individuell muntlig eksamen, 
karakterer A-F 

Tabell 1: Masterprogrammets oppbygning 
 
Masterprogrammet er et deltidsstudium over 4 år, tilpasset studenter som har jobb ved siden 
av. Det er mulig å ta deler av programmet, eller å ha et opphold for så å søke seg inn igjen.  
 
2.2. Programledelsens vurdering 
Masterprogrammet har en tydelig progresjon gjennom de tre trinnene fram mot 
masteroppgaven, men spesielt trinn 1 og trinn 2 har tematiske overlappinger. Tanken er at 
temaene skal utdypes og belyses på nye måter på trinn 2. Både pensum og studiekrav 
reflekterer dette.  
 
En del studenter ønsker bare å ta trinn 1, som gir en bred innføring i viktige fagområder for 
ledere av utdanning. Dette trinnet tilbys også som eksternfinansierte tilbud i samarbeid med 
kommuner/fylkeskommuner. Selv om programmet er tilrettelagt for deltidsstudenter, ser vi at 
det er en stor utfordring å opprettholde læringstrykket gjennom fire år med deltidsstudier.  

2.3. Organisering 
Masterprogrammet har helt siden oppstarten hatt tre læringsarenaer: fellessamlinger som 
består av forelesninger og seminarundervisning, arbeid i basisgrupper (diskusjon og arbeid 
med studiekrav) og individuelt arbeid (arbeid med pensumlitteraturen og arbeid med 
studiekrav). En del av arbeidet foregår på den elektroniske læringsplattformen It’s learning. 
Fagmiljøet på ILS har utviklet elektronske læringsressurser (Digitalt LederProgram) som er i 
bruk på trinn 1 og 2 fra høsten 2006. Studentene gis enkeltvis og i grupper veiledning på 
studiekrav og på masteroppgaven. Veilederne på masteroppgavene inviteres til 
veiledningsforum 2 ganger i semesteret. På disse møtene diskuteres problemstillinger med 
utgangspunkt i studentoppgaver. Veiledningen foregår for en stor del elektronisk på trinn 1, 2 
og 3, mens veiledning på masteroppgaven gis ansikt-til-ansikt med støtte av elektronisk 
veiledning. Studentene som arbeider med masteroppgavene inviteres i tillegg til å delta i 
prosjektseminarer. Disse arrangeres 2-4 ganger i semesteret.   
 
Forelesningene dekkes i hovedsak av faggruppa på ILS, men vi har også jevnlig 
gjesteforelesere. Studiekravene er under kontinuerlig justering på bakgrunn av erfaringer og 
ikke minst, endrede utdanningspolitiske fokus. Det legges vekt på å knytte studiekravene til 
aktuelle utfordringer fra studentenes praksis.  
2.3. Programledelsens vurdering 
Programmet har en hensiktsmessig organisering ut fra studentenes rammebetingelser. Men 
selv om det er tilrettelagt med fellessamlinger på kveldstid og muligheter for samarbeid via 
nettet er det likevel en utfordring for studentene å investere tilstrekkelig tid og opparbeide 
systematikk i sitt læringsarbeid. Vi opplever at studentene i perioder med stort arbeidspress i 
jobben har problemer med å delta i tilstrekkelig grad. Spesielt gjelder dette 
samarbeidsoppgaver (studiekravene) og individuelt arbeid med pensumlitteraturen.  
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2.4. Faggruppas sammensetning og kompetanse 
Faggruppa i utdanningsledelse består pr. 16. januar av 
Professor Jorunn Møller 
Førsteamanuensis Eli Ottesen 
Førstelektorene Kirsten Sivesind og Marit Aas 
I tillegg er det tilsatt 5 universitetslektorer, Charles Hammersvik, Kristin Helstad, Ruth 
Jensen, Kirsten Foshaug Vennebo og Jan Sivert Jøsendal, og to stipendiater, Fred C. 
Andersen og Guri Skedsmo. (Helstad og Vennebo er innstilt til stipendiatstillinger, men det er 
per dags dato ikke avklart om disse får stipendiatstillingene) 
Disse har ansvarsområder innenfor masterprogrammet i tillegg til EVU-oppdrag av stort 
omfang (se punkt 6 nedenfor). 
 
2.4. Programledelsens vurdering 
Det er et problem at faggruppa i utdanningsledelse har få faste ansatte. Det gjør det vanskelig 
å opprettholde kontinuiteten i studiet – i tillegg til at midlertidig ansettelse skaper en usikker 
situasjon. Gjennom programperioden har det vært mange utskiftinger blant de midlertidig 
ansatte. Selv om vi til nå har rekruttert faglig kompetente personer (med hovedfag/mastergrad 
og erfaring som skoleledere) til de midlertidige stillingene, er det liten tvil om at denne 
situasjonen legger et stort press på den faste staben. Å operere i et marked innebærer også å 
kunne være en tilbyder som kan gå inn i anbudsrunder på kort varsel, noe som 
tilsettingsrutinene ved UV-fakultetet gjerne blir en hindring for.  

2.5. Opptak og innpasning 
Opptaket foregår en gang i året, med søknadsfrist i oktober. Søknaden har vært relativt stabil 
gjennom perioden. Til studiene som har oppstart i 2008 var det en økning i søkertallet på ca 
40 %.  
 
For å bli tatt opp på programmet må søkere dokumentere en grunnutdanning av minst 3 års 
varighet fra høgskole eller universitet, og denne utdanningen må minimum inkludere 30 
studiepoeng (10 vekttall) pedagogikk eller tilsvarende. Søkere må i tillegg dokumentere minst 
2 års relevant praksis innenfor en organisasjon som tilbyr utdanning til barn, unge eller 
voksne, og de må ha tilgang til internett.  
 
Studenter kan innpasses fra andre tilsvarende masterprogram. Da vurderer opptakskomiteen 
hver enkelt søknad.  
 
2.5. Programledelsens vurdering 
Programmet har gode prosedyrer for studentopptak og innpasning. Et spesielt problem gjelder 
en del skoleledere fra videregående skole som har yrkesfaglig bakgrunn og dermed ikke 
generell studiekompetanse. Et spesielt problem gjelder en del skoleledere som jobber i 
videregående skole og som har fagbrev og praktisk-pedagogisk utdanning. Disse fyller ikke 
kravet til 3-årig høyere utdanning og kan derfor ikke tas opp på programmet selv om de har 
lang ledererfaring (10 – 30 år) som for eksempel rektor i videregående skole. Programrådet 
har fremmet forslag om opptak på bakgrunn av realkompetanse for denne søkergruppen, men 
dette har blitt avslått av Fakultetets studieutvalg.  Kravet om pedagogiske emner tilsvarende 
30 stp vurderes skjønnsmessig av opptakskomiteen.  
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Vi vurderer kriterier og prosedyrer for opptak og innpasning som hensiktsmessige. Ved å 
åpne for vurdering av realkompetanse hadde vi kunnet gi et utdanningstilbud også til ledere 
med lang erfaring, men uten formell studiekompetanse.   
 

. Studentutvikling og gjennomstrømming 

edenfor er det satt opp tabeller over studentgjennomstrømning i perioden 2003-2007. 
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Kommentarer til tallene og hva rubrikkene viser følger under.  
  

Trinn 1 - 30 p Trinn 2 - 30 p År 
Kvalifiserte 
Søkere 
Trinn 1 

Opptak* Bestått Opptak* Bestått 
eksamen
(møtt) 

Kvalifiserte 
Søkere 
Trinn 2 

eksamen 
(møtt) 

2003 tall 41 34  tall 26 23  mangler (35) mangler (23)
2004 56 51  

 
42 (tall 
usikkert
mulig 
høyere

, 

) 

27 36 25 (25) 

2005 50 50 46 46 33 39 (39) (47) 
 

2006 57 48  44 (46) 60 5 47 (48) 
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2007 57 4 45 (45) 45 5 26 (30) 5 2
Tabell 2a: G omstrømming n 1 og trjenn  Trin inn 2 
 

Hele Trinn 3  Trinn 3A  
stikk) (4070 Stati

Trinn 3A -  
(snitt for 4060/61 
Metode + 4080/81 
Oppgaveforberedende) 

Trinn 3B 
pgaven)- 30p (masterop

År 

Opptak* Bestått 
eksamen
(møtt) 

Opptak* Bestått 
eksamen 
(møtt) 

Opptak* Bestått 
eksamen 
(møtt) 

Kvalifiserte 
søkere 

2003 Mangler tall 4 - 25 25 (25) 11 - 
2004 35 54  54 9 (4080)

5 (4060) 
4080: 7 (7) 
4060: 0 (0) 

15 - 

2005 23 16 22  8 21 (21) 31  23 (23) 
2006 44  28 34 (36) 30  35 (35) 45  25 (28)  
2007 47 32 37 (45) 34 36 (37) 36 29 (30) 
Tabell 2b: Gjennomstrømm rinn 3 

 Opptak: tallene i disse rubrikkene er hentet fra FS-rapporten 380.001 Registreringsstatistikk 

for være 

ing T
 
*
(undervisningsmelding) per emne i vårsemesteret det aktuelle studieåret. Disse tallene er ikke 
presise da enkelte studenter har hatt problemer med selve undervisningsmeldingen i 
StudentWeb. Dette skyldes primært tekniske problemer i FS/StudentWeb. Det vil der
slik at noen studenter ble meldt opp kun til eksamen uten å være undervisningsmeldt først. 
Det reelle tallet studenter som har fått opptak er derfor gjennomgående høyere enn tabellen 
viser. 
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Generell kommentar til tabellene 
 de som er tatt opp til hele programmet og de som har søkt 

r kun 

allene for trinn 3A er delt i to, statistikk i egen tabell, da det er vanskelig å finne et snitt 

ommentar til rubrikkene ”kvalifiserte søkere”, ”opptak”, og ”bestått eksamen” 
tak etter 

 

ubrikken ”opptak”: Det er ikke mulig å hente ut presise opptakstall fra FS (Felles 
ke skiller 

 

 
t 

trykprosenten på masterprogrammet har vært lav i hele perioden, mellom 1 og 3 %.  

 emner med bokstavkarakterer fordeler karakterene seg slik (avrundet til èn desimal): 

UTLED4061 
) 

kap, 

UTLED 4090 
 

Rubrikken ”trinn 1” indikerer både
kun trinn 1. Trinn 2 og trinn 3 inneholder derfor tall både for de som følger hele programmet 
og ”nye” studenter som på hvert trinn. (Enten de har tatt foregående trinn hos oss eller 
innpasses fra andre steder). Det er et visst frafall mellom trinnene. En del studenter søke
trinn 1, men av disse kommer mange tilbake som søkere på masterprogrammet etter et år eller 
to. På trinn 2 får vi også tilførsel av studenter som har fullført trinn 1 gjennom EVU-program.  
 
T
mellom de tre delene (i antall studenter til eksamen på hvert emne).  
 
K
I ”kvalifiserte søkere” rubrikken er det oppgitt det antallet som er kvalifisert for opp
diskusjon og vedtak på opptaksmøtene som holdes i etterkant av ordinær søknadsfrist. Det vil
si at eventuelle kvalifiserte søkere satt på venteliste etter opptaksmøtet ikke er med i antallet. I 
”bestått eksamen” rubrikken er oppgitte tall de som har bestått, mens tallene i parentes er de 
som har møtt til eksamen. Differensen her indikerer altså antall ”ikke bestått”. 
 
R
studentsystem, UiOs database) da søkertallene gjelder hele Masterprogrammet og ik
mellom trinnene. Opptakstallene gjelder både ”nye” studenter og studenter som søker seg inn 
på trinn 2 og trinn 3. Ved å hele tiden fylle opp med studenter på trinn 2 og trinn 3 holder vi 
studiepoengproduksjonen oppe, men samtidig bidrar dette til vanskelig å se reelt hvor mange
som faller fra. Vi viser også til kommentar under tabellene, og presiserer: Tallene i rubrikken 
”kvalifiserte søkere” er vel så reelle, da dette viser hvor mange studenter vi ga tilbud til. Disse 
to rubrikkene må derfor sees i sammenheng, og det reelle tallet studenter som startet på 
programmet ligger et sted mellom disse. Det er også viktig å nevne at forskjellen mellom
opptakstallene/kvalifiserte søkere tallene og eksamenstall (der det f eks er færre som er tat
opp enn antallet beståtte til eksamen), også kan skyldes at noen som er tatt opp året før går 
opp til ny prøve.  
 
S
 
I
 
 

(tidligere 4060
Utdanningsvitens
forskningstrategier og 
metoder 

Masteroppgave

A    = 16,1 % 20 stk = 31,3 % 18 stk
B  48 stk = 42,9 % 23 stk = 35,9 % 
C  34 stk = 30,4 % 7 stk = 10,9 % 
D  8 stk = 7,1 % 6 stk = 9,4 % 
E  4 stk = 3,6 % 1 stk = 1,6 % 
F  0 = 0 7 stk = 10,9 % 
Tabell 3: karakterfordeling 
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Kommentar til tabell 3 
De 7 som har strøket på masteroppgaven, er i virkeligheten 4 personer, hvorav 3 av dem har 
strøket 2 ganger. Vær også oppmerksomme på at resultatene for høst 2007 ikke er inkludert i 
karakterfordelingen. 
 
3. Programledelsens vurdering Vi vil innledningsvis peke på at det er svært vanskelig å 
hente ut data knyttet til gjennomstrømming for våre studenter. Registreringssystemene synes 
ikke tilpasset et deltidsstudium som vårt.  
 
Rekrutteringen har vært stabil gjennom perioden, med unntak av søkningen til 2008, hvor vi 
har hatt en økning på ca 40 % fra foregående år.  
 
Det er krevende for studentene å gjennomføre masterprogrammet som deltidsstudium ved 
siden av ansvarsfulle jobber i skole og utdanning. Grunnutdanningen har de fleste studentene 
gjennomført for mange år siden, og det er krevende å omstille seg til studiemodus. Når 
ressurser til veiledning og oppfølging stort sett er som på ordinære heltidsstudier må man for 
denne studentgruppen forvente et visst frafall, slik det går fram av forholdet mellom opptak 
og studenter som har møtt til eksamen i tabell 2. (selv om dette tallet dessverre ikke gir et helt 
korrekt bilde) 
 
Vi konstaterer også at det er svært få studenter som gjennomfører hele masterprogrammet på 
normert tid. Mange trenger et ekstra semester eller mer i arbeidet med masteroppgaven. For å 
hjelpe studentene til å holde kontakt med studiemiljøet og fokus på egen oppgave har vi 
tilbudt prosjektseminarer og skriveverksted. Ressurser til dette trekkes fra den ordinære 
veiledningsressursen. Dette har vært mulig fordi vi har en del studenter som skriver i grupper. 
Fra 2008 reduseres veiledningstimene til den enkelte student på masteroppgaven fra 10 til 8 
timer. Programledelsen er bekymret for konsekvenser i form av redusert framdrift for 
studentene, kvaliteten på oppgavene, studentenes tilfredshet og press på de ansatte. 
 
Resultatene vurderer vi som gode. Vi har lav strykprosent, og karaktersnittet er høyt.  
 
Når det gjelder resultater i vid forstand – sett i forhold til programmets formål er dette et 
område vi har liten kunnskap om. Studentene gir gode tilbakemeldinger, men om de faktisk 
blir gode ledere av organisasjoner innen utdanningssektoren vet vi lite om. Vi har heller ingen 
tall som viser om de forblir i utdanningssektoren, hva slags stillinger de eventuelt fortsetter i, 
om lærere på programmet blir skoleledere, etc. Programledelsen ser dette som et viktig 
område for en studie. Det handler om å synliggjøre betydningen av masterprogram (og 
skolelederutdanning generelt) som er viktig for samfunnet. For markedsføringen av studiet i 
konkurranse med øvrige tilbydere av lederutdanning ville også en slik oppfølgingsstudie være 
viktig.  
 

4. Kvalitetsarbeidet 

4.1. Evalueringsrutiner 
På alle trinn i masteren er det utviklet rutiner for systematisk evaluering. Evalueringer 
gjennomføres på trinn 1, 2 og 3 ved hjelp av elektroniske spørreskjemaer (1-2 ganger i 
semesteret og sluttevaluering) og møter i referansegrupper (1-2 ganger i semesteret). Fra 2007 
har vi redusert omfanget av evalueringer til et referansegruppemøte i semesteret, og en 
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midtveis og sluttevaluering som gjennomføres elektronisk. I 2004 ble det utarbeidet en 
spørreundersøkelse i samarbeid med andre institusjoner som tilbyr utdanning for skoleledere1  
 
Evalueringene drøftes forløpende blant de trinn-ansvarlige og i faggruppa. Eventuelle tiltak 
for forbedring kommer som resultat av slike drøftinger, der studentenes vurderinger drøftes i 
et faglig forum. Resultater og planlagte tiltak legges fram for programrådet, fakultetets 
studieutvalg (STUV) og gjøres kjent for studentene og diskuteres i referansegruppene.  

4.2. Resultater og tiltak  
I det følgende gis en kort beskrivelse av resultater og eventuelle tiltak for hvert trinn. Dette 
oppsummeres for hele programmet på slutten av avsnitt 4.2. Bruk av IKT løftes ut som et eget 
vurderingsområde i punkt avsnitt 4.3 og internasjonalisering i avsnitt 4.4. 
 
Generelt er studentene svært tilfreds, og gir utrykk for at studiet er relevant og aktuelt. Mange 
av studentenes vurderinger dreier seg om praktiske forhold (undervisningsrom, tidsplaner, 
pauser på samlinger etc.). Slike forhold løses underveis, og tas bare med her i den grad de er 
av betydning for programmet.  
 
4.2.1. UTLED 4111 (tidligere 4110/4010) 
Resultater 
I perioden 2004-2007 har vi fått gode tilbakemeldinger fra studentene på innhold, 
organisering og læringsutbytte. En del studenter savner innhold som: økonomiforvaltning, 
skolejus, praktiske modeller for ledelse, kommunikasjon og konfliktløsning og analyse av 
utdanningsstatistikk. Dette er en svak tendens i 2005 og sterkere i 2006. Trinnkoordinatorene 
gjennomførte derfor i 2005 og 2006 en grundig gjennomgang av semesterplanen knyttet til 
temaer, forelesninger, pensum og sammenheng i studiet.  
 
En annen type resultater synliggjøres i nivået på studentenes arbeid med studiekravene. 
Mange studenter har problemer med skriving av fagtekster, og det arbeides kontinuerlig med 
kvalitetssikring av studiekrav og veiledning. 
 
Tiltak  
Fokus på jus og økonomi ble spisset etter evalueringene i 2005 og 2006 gjennom 
pensumrevisjoner og valg av gjesteforelesere, men uten å gå på akkord med studiets profil 
(jfr. 2.1. og 2.2. over). 
  
I 2005 og 2006 ble skriveferdigheter vektlagt gjennom små regelmessige kurs i akademisk 
skriving. Faggruppa har også (i 2006) gjennomført et stort arbeid med gjennomgang av 
studiekravene med vekt på progresjon og kriterieutvikling.  
 
4.2.2. UTLED 4210 (tidligere 4020) 
Resultater 
Det er jevnt over gode tilbakemeldinger på innhold, relevans og organisering. En del 
studenter ønsker samlingene som forelesninger og mindre grad gruppearbeid (2005, 2006). 
Det er også ønsker om ansikt-til-ansikt veiledning på studiekrav framfor elektronisk (2006). 
Arbeidet med studiekrav individuelt og i grupper opplever studentene som svært viktig for sin 

                                                 
1 Denne undersøkelsen var del av et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Tromsø, 
Høgskolen i Agder og høgskolen i Sogn og Fjordane, finansiert med midler fra SOFF.  
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læring, mens basisgruppene i mindre grad synes å fungere som arena for faglig diskusjoner 
knyttet til pensum.  
 
Også på dette trinnet ser vi at en stor utfordring for studentene er skriving av faglige tekster. 
Likevel opplever de at skrivekurs i liten grad har vært til hjelp i skriveprosessen (2006).  
 
 
Tiltak 
Som resultat av faggruppas gjennomgang av studiekravene med vekt på progresjon og 
kriterieutvikling er skrivetrening er sterkere fokusert gjennom hele trinnet, i form av 
skrivekurs, men mest gjennom seminararbeid med faglig innhold på samlingene.  
 
For å bidra til å øke utbyttet av samarbeidsoppgaver på samlingene er det lagt vekt på større 
metodisk variasjon og å knytte slike oppgaver tettere til studentenes arbeid med studiekravene 
(2007).  
 
For å imøtekomme studentenes ønske om ansikt-til-ansikt veiledning tilbys studentene på 
trinn 2 i 2007 veiledning før og etter samlinger. Den nettbaserte veiledningen reduseres 
tilsvarende. I 2007 har faggruppa arbeidet systematisk med å utvikle veiledningspraksis, blant 
annet gjennom seminar og erfaringsdeling. 
 
4.2.3. Trinn 3 UTLED 4070 (Statistikk), UTLED 4061 Utdanningsvitenskap, 
forskningsstrategier og metoder (tidligere 4061), UTLED 4081 Masteroppgaven – 
forberedende arbeid (tidligere 4080) 
 
Resultater 
Også for dette trinnet er studentenes tilbakemeldinger på innhold, relevans og organisering 
generelt svært gode. I 2004 uttrykte studentene noe misnøye med organisering og 
gjennomføring av statistikkemnet. Etter endringer (se nedenfor) gir studentene gode 
tilbakemeldinger Det ble foreslått å ha gruppeeksamen framfor individuell hjemmeeksamen. 
Det pekes også på overlapp i pensum mellom emnene på trinn 3, og at det kan være vanskelig 
å få tak i sammenhengen og forskjellene mellom de tre emnene.  
 
Tiltak 
Statistikkemnet ble gjennomført for første gang i 2004, og studentgruppa var svært stor. Vi 
var ikke tilstrekkelig oppmerksom på studentforutsetningene ved oppstart av dette emnet, slik 
at undervisningen og de faglige kravene i for liten grad ivaretok studentenes behov. 
Plasseringen av og innholdet i statistikkemnet ble revidert i 2005 som følge av evalueringen. 
En viktig målsetting ved revisjonen var å forankre innholdet (pensum og undervisning) i 
studentenes utfordringer som ledere i skole og utdanning og deres behov for å utvikle 
analysekompetanse.  
 
Faggruppa har valgt å opprettholde individuell hjemmeeksamen, men oppgavene ble endret 
slik at de samsvarer mer med målgruppas interessefelt.  
 
Pensum er under kontinuerlig revisjon. Pensum er delt opp i en obligatorisk del og et 
veiledende pensum, slik at studentene kan velge metodelitteratur som er tilpasset deres 
problemfelt for masteroppgaven (fra 2005).  
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Fra 2007 legges det større vekt på studentenes skriving og tydelige vurderingskriterier. For å 
skape både bedre sammenheng og synliggjøre forskjellene mellom 4061 og 4081, har disse 
emnene samme koordinatorer.  
 
4.2.4. Eksamen og vurderingsformer 
I studiet er det lagt vekt på variasjon i eksamensformer. UTLED4111 (Trinn 1) har muntlig 
eksamen i form av en prøveforelesning som vurderes til bestått/ikke bestått med to interne 
sensorer. På UTLED4210 (Trinn 2) er det mappevurdering. Studentene velger tre arbeid blant 
sine studiekrav; arbeidene vurderes av to sensorer, vanligvis en ekstern og en intern. Fra 
starten var det trinn 1 som hadde mappe og trinn 2 muntlig eksamen. Fra 2006 ble dette byttet 
om, primært fordi vi ønsket å gi studentene lengre skrivetrening før deres evne til å skrive 
fagtekster skulle vurderes (jfr 4.2.2. over). I tillegg vurderer vi ferdigheter i muntlig 
presentasjon av et fagstoff som en viktig kompetanse for utdanningsledere. 
 
UTLED4070 har individuell hjemmeeksamen, en case-oppgave som vurderes til bestått / ikke 
bestått av to interne sensorer. UTLED4061 har individuell hjemmeeksamen i vitenskapsteori 
og metodologi, og vurderes med bokstavkarakterer av 2 sensorer, vanligvis benyttes ekstern 
sensor også her. I UTLED4081 skal hver student levere en prosjektbeskrivelse med drøfting 
av metodiske valg knyttet til masteroppgaven. Hvis noen studenter velger å samarbeide om 
masteroppgaven, kan de levere felles prosjektbeskrivelse. Prosjektbeskrivelsen vurderes av èn 
intern sensor til bestått / ikke bestått.  
 
I UTLED4090 vurderes masteroppgaven med bokstavkarakterer. I tillegg avholdes muntlig 
eksamen. Fram til 2006 var den muntlige eksamen en justering av karakteren på 
masteroppgaven, men fra 2007 skal studentene gis separate karakterer på masteroppgave og 
muntlig eksamen. Studenter som startet med masteroppgaven før 2007 får som en 
overgangsordning velge en av de to ordningene. 
 
Tiltak 
Det arbeides kontinuerlig i faggruppa med å utvikle gode kriterier for vurdering og en 
enhetlig vurderingspraksis.  
 
 
4.2.5. Tilsynssensorordningen 
Tilsynssensor ble engasjert høsten 2006, og gjennomførte tilsyn med eksamen på trinn 1 og 
sensurmøte og muntlig for masteroppgaver. Vi har foreløpig begrenset erfaring, men det er 
nyttig med et ytre blikk på vår virksomhet. Vi legger opp til en rullering mellom de ulike 
trinnene, slik at vi gjennom tre år kan dekke alle eksamener. Vi ønsker også at tilsynssensor 
skal gjennomføre en gjennomlysing av programmet som helhet med vekt på progresjon, 
sammenheng og eksamensformer.  
 
4.2. Programledelsens vurdering 
Masterprogrammet i utdanningsledelse er et tilbud som treffer målgruppa godt, noe som også 
gjenspeiles i den stabile søkermassen. Det legges stor vekt på kontinuerlige forbedringer, og 
de ansatte er lydhøre for studentenes tilbakemeldinger. Faglige spørsmål knyttet til 
evalueringene og til vurderinger av kvaliteten på studentenes arbeid tas opp til grundig og 
systematisk behandling i faggruppa.  
 
Vi vil peke på noen problemområder.  

 12



- Utdanningsledelse som et fagfelt under etablering i Norge. Hvordan man vekter ulike 
disipliner varierer mellom tilbydere. Det betyr at masterprogram i Utdanningsledelse / 
skoleledelse vil ha ulike profiler. Programledelsen ser det som en styrke for feltet. 
Imidlertid kan det føre til at innholdet i programmene ikke alltid treffer det studentene 
opplever som sine behov (jfr. ønsket om mer økonomi og jus ovenfor). Her må 
programledelsen hele tiden vurdere studentenes behov i lys av det egne programmets 
faglige profil, faglige kriterier knyttet til for eksempel bredde og dybde, og kravene til 
et utdanningsprogram på masternivå.  

- Krav til faglige tekster og kvalitet i studentenes forskningsarbeid.  I et erfaringsbasert 
masterprogram som utdanner praktikere er det en spenning mellom akademiske krav til 
skriving av fagtekster / gjennomføring av undersøkelser og studentenes opplevelse av 
hvilken kompetanse de trenger som utdanningsledere. Studentene må investere tid og 
energi for å mestre akademiske krav (som en forberedelse til sin selvstendige 
masteroppgave). Underveis i studiet er det ikke gitt at de opplever dette som relevant 
for egen praksis.  

- Temaer som behandles underveis i studiet kan også oppleves som mer eller mindre 
relevant ut fra egen situasjon der og da. De er likevel byggesteiner i en helhetlig 
kompetanse. 

- Ønske om ferdighetstrening. Spesielt på trinn 1 er det en del studenter som ønsker 
ferdighetstrening (jfr.over). Utfordringen er å møte studentene på dette og samtidig 
vektlegge faglig fordypning. Vi forsøker å møte dette ønsket hos studentene ved å 
knytte innhold mot aktuelle utfordringer for ledere. Også studiekravene vinkles mot 
aktuelle problemstillinger, og eksamensformen på trinn 1 ble i 2006 endret fra 
mappevurdering til muntlig prøveforelesning.  

- Studentens innsats og engasjement. Som det er pekt på flere steder i denne rapporten, er 
det en stor utfordring for studentene å gjennomføre programmet ved siden av full jobb. 
Studiet blir bokstavlig talt ”ved siden av” – og både individuelt og gruppearbeid får 
gjerne preg av skippertak. Dette gjenspeiles i hyppige søknader om utsettelse av frister 
for innlevering av studiekrav. Studentene som skriver masteroppgaver må ofte utsette 
veiledningsmøter fordi de ikke har hatt anledning til å prioritere skrivingen. De lange 
gode arbeidsperiodene er mangelvare for våre studenter. Det er vanskelig å se for seg 
hvilke tiltak som kan forbedre denne situasjonen. For studentene som skriver 
masteroppgaver har vi fra 2006 innført strengere rapporteringsrutiner. Men her må vi 
også veie mot hverandre krav til studentene og ønsket om å beholde studentene fram til 
fullført mastergrad.   

- Evalueringsrutinene for studentene som skriver masteroppgave er lite systematiske. 
Alle veilederne inviteres til veilederforum to ganger i semesteret, og her gis det en 
tilbakemelding ut fra deres inntrykk i møtet med studentene. Det bør i tillegg utvikles 
evalueringsformer som dokumenterer studentenes vurdering av eget arbeid og 
veiledningen de mottar.  

- Vurderingsformene fungerer tilfredsstillende, men det er likevel nødvendig å 
opprettholde et kontinuerlig arbeid med kvalitetssikring. Dette ivaretas ved at 
oppmerksomhet rettes mot kriterier og praksis i faggruppas arbeid, gjennom samarbeid 
med eksterne sensorer der det er mulig, og gjennom tilsynssensorordningen.  

 
 

4.3.  IKT i masterprogrammet 
I masterprogrammet benyttes læringsplattformen It’s learning. De første årene var dette 
problematisk for en del studenter. De manglet IKT-kompetanse, og selv om vi gjennomførte 
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innføringskurs var de en god del som ikke behersket teknologien eller greide å utnytte 
mulighetene. Nå er læringsplattformer i bruk på de fleste skoler, og disse problemene er så 
godt som borte. Utfordringen nå er å ta plattformen i bruk på en mer interaktiv og 
læringsfremmende måte. Dette handler også om hvordan faggruppa som koordinatorer legger 
til rette for en slik utvikling.  Her har vi som fagmiljø begrenset kompetanse.  
 
I 2005/2006 ble det i prosjektet DLP (Digitalt lederprogram) utviklet nettbaserte 
læringsressurser for trinn 1 og trinn 2. Disse ble integrert i studiet første gang høsten 2006 og 
brukes også i 2007. Et viktig delmål i DLP-prosjektet var å utvikle studentenes kompetanse 
som ledere av utdanning ved å gi dem erfaringer med selv å bruke digitale ressurser i sitt 
læringsarbeid. Det er varierte erfaringer med dette prosjektet, og evalueringene er ennå ikke 
sluttført. Vi kan likevel peke på noen tendenser: 

- Mange studenter ser de nettbaserte ressursene som et tilleggskrav – selv om temaene er 
forsøkt knyttet til pensum og integrert med de ordinære studiekravene.   

- Prosjektet ”eies” av de som har utviklet det. Det vil si at også for koordinatorene på de 
to trinnene er det ikke gitt at det oppleves som en integrert del av studiearbeidet. 

- Utvikling av nettbaserte ressurser er tidkrevende (langt utover de prosjektmidlene som 
er tildelt). Det betyr at forankringen i faggruppa blir for dårlig.  

Disse problemstillingene følges opp med tiltak når prosjektet evalueres ved prosjektslutt 
høsten 2007. 
 
4.3. Programledelsens vurdering. Bruken av IKT i studiet kan uten tvil styrke 
læringsarbeidet og gjøre studiet mer fleksibelt for våre studenter, og det er også viktig at 
studentene som ledere av utdanning får erfaring med og kunnskap om hvordan IKT kan tas i 
bruk for læring. Det er en stor utfordring å utvikle studiet gjennom bruk av ulike digitale 
læringsressurser. Dette er et viktig utviklingsområde i tida framover.  

4.4. Internasjonalisering 
Siden høsten 2005 har faggruppa i Utdanningsledelse samarbeidet med Canterbury Christ 
Church University i England og University College Dublin i Irland om utvikling av et felles 
program. I 2007 fikk vi midler gjennom Erasmusprogrammet til å gjennomføre et såkalt 
”Intensive Programme” i 2008. Våren 2007 knyttet prosjektet til seg Selcuk University i 
Tyrkia og University of Murcia i Spania som assosierte partnere.  
 
Konkret innebærer dette programmet for våre studenter at 15 studenter får mulighet til å bytte 
ut emnet ”Internasjonale trender og ledelse” (10 stp.) fra trinn 2 med Erasmus Intensive 
Programme: Leading and managing inclusive education i Europe. Programmet gjennomføres 
første gang i Canterbury, England sommeren 2008. Det er tenkt gjennomført i Oslo sommeren 
2009. 
 
4.4. Programledelsens vurdering  
Vi er svært fornøyd med å ha fått på plass dette tilbudet til våre studenter, og foreløpige 
sonderinger blant studentene tyder på at det vil være et attraktivt alternativ.  
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5. Rammebetingelser 

5.1. Organisering av faggruppa 
Det vitenskapelige personalet er organisert i en faggruppe som ledes av programleder. I 
faggruppa møter fast og midlertidig ansatte og ansvarlige for masterprogrammet i 
administrasjonen. Stipendiatene møter ved behov. Faggruppa har jevnlige møter (ca en gang i 
måneden) der spørsmål som gjelder innhold, arbeidsformer og evaluering av programmet 
diskuteres. I tillegg drøftes nye oppdrag og fordeling av arbeidet. Faggruppas arbeid er 
dokumentert i fyldige referater som er tilgjengelig på It’s learning. Administrasjonen deltar 
også på disse møtene.  
 
De siste to årene har det vært avholdt et todagers seminar for fordypning i aktuelle temaer. I 
2006 var temaet kvalitetssystemet der vi satte fokus på vår evalueringspraksis. Som en 
konsekvens er det utarbeidet nye skjema for de nettbaserte undersøkelsene. I 2007 var tema 
veiledning. Vi la vekt på erfaringsdeling knyttet til veiledningspraksis, både for å styrke 
kvaliteten og for å effektivisere nå når ressursen er skåret ned på veiledning for 
masterstudenter.  
 
Det har vært et problem at forskningsadministrasjon og utvikling av forskningsprosjekter har 
konkurrert om tid og oppmerksomhet på faggruppemøtene. Fra 2007 har vi organisert 
arbeidet med en ansvarlig for forskning og en for masterprogrammet, med egne møter viet 
forskning. Dette har ført til større ryddighet, og har også bidratt til at forskning fokuseres på 
en bedre måte.  
 
5.1. Programledelsens vurdering Organiseringen fungerer godt. Faggruppemøtene er en 
viktig arena for å sikre sammenheng i masterløpet, og for å arbeide med kvaliteten i alle deler 
av masterprogrammet. Det er av stor betydning at administrasjonen deltar på 
faggruppemøtene. Slik sikrer vi informasjon begge veier.  
 

5.2. Administrasjon 
5.2.1. Organisering 
Fra oppstarten 2003 fram til sommeren 2007 har programmet hatt kun 1 administrativt 
årsverk. På grunn av økt etterspørsel, større studentgrupper og internasjonaliseringstiltak i 
form av IP- Erasmusprogram, har programmet fra høsten 2007 nå 2 administrative årsverk. 
Disse dekker ulike funksjoner og oppgaver som: studieinformasjon/markedsføring, opptak, 
studieveiledning, undervisningsplanlegging, eksamen, evalueringer/rapporteringer, 
arbeidstidsregnskap/SRP, honorar, internasjonalisering og administrasjon av eksterne oppdrag 
samt budsjettering ift dette. Administrasjonen deltar også på faste møter med masterleder 2-4 
ganger pr måned, på faggruppemøter 1 gang pr måned, og er representert med 1 sekretær i 
programrådet. Administrasjonen koordinerer Skolelederdagene årlig.  
 
5.2 Programledelsens vurdering 
Vi vil understreke hvor viktig det er å ha nok administrativt personale for å kunne 
gjennomføre masterprogrammet. Det er også viktig at det tilrettelegges for en stabil 
administrasjon uten for mye ”gjennomtrekk” av personale. Faggruppas leder har jevnlige 
møter med administrasjonen. Vår erfaring er at dette sikrer et godt og effektivt samarbeid om 
gjennomføringen av programmet på alle plan. 
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5.2.2. Økonomi 
Masterprogrammet i utdanningsledelse er i hovedsak finansiert gjennom 
studiepoengsproduksjon, og delvis ved inntjening fra eksterne oppdrag. Inntektene fra det 
ordinære programmet og de eksterne oppdragene må sees i sammenheng. Det samme gjelder 
ressursbruken, i form av faglig og administrativ personale, samt driftsutgifter. Det synes 
vanskelig å opprettholde en god faglig bredde og optimal ressursutnyttelse på det ordinære 
programmet uten synergieffektene de eksterne oppdrag gir (se punkt 6).   
 

6. Eksterne oppdrag og EVU (Etter- og videreutdanning) 
Ved siden av det ordinære masterprogrammet gjennomfører ILS eksterne oppdrag, både med 
og uten studiepoeng. Trinn 1 er ofte utgangspunktet for et tilpasset opplegg som utarbeides i 
samarbeid mellom ILS og oppdragsgiver. I slike oppdrag velger oppdragsgiver oftest å gjøre 
eksamen frivillig. Ved oppdragsvirksomhet er det vanligvis oppdragsgiver som har ansvar for 
den praktiske tilretteleggingen, mens ILS har ansvar for det faglige innholdet, veiledning og 
eventuell eksamen. 
 
Siden 2004 har vi hatt følgende eksterne oppdrag: 

- Follo (2005/2007) 30 studiepoeng (trinn 1). 50 oppmeldt, hvorav 36 valgte å gå opp til 
eksamen, og 35 besto.  
 

- Hedmark (2005/2006) 10 studiepoeng. 90 deltakere. 31 valgte å ta eksamen, alle besto 
(her må det regnes en viss feilmargin, mange har kontet i ettertid)  
 

- Østfold (2003/2004), 30 studiepoeng (trinn 1) . 37 kval. Søkere.  
Her er det vanskelig å finne ut hvor mange som har tatt og bestått eksamen.  
 

- Lier (2007/2008), 30 studiepoeng (trinn 1) ca 50 deltakere, hvor mange som tar 
eksamen er ikke avklart per 1.nov 2007.  
 

- Akershus (2005/2006), 20 studiepoeng. 156 deltakere. 100 oppmeldt t eksamen, 70 
møtte, 69 besto eksamen.  

 
- Nittedal (2007 vår og høst/vår 2008: etterutdanningskurs uten studiepoeng, 21 

dagsamlinger over 3 semestre, ca 25 deltakere.  
 

Alle oppdrag evalueres i samarbeid med oppdragsgiver gjennom arbeid i styringsgrupper, 
gjennom elektroniske spørreundersøkelser og i referansegrupper. Gjennomgående gir 
deltakerne gode vurderinger av opplæringens innhold.  
  
Faggruppas medlemmer er også engasjert i oppdrag av mindre omfang, for eksempel med 
bidrag på konferanser, på planleggingsdager i kommuner eller på skoler og lignende. 
 
I tillegg til å drifte det ordinære programmet, bidrar de faste ansatte også på oppdragene, og 
de midlertidige ansatte bidrar på samme måte i det ordinære programmet. Slik sikres den 
faglige bredden, og bidrar til større fleksibilitet i ressursforvaltningen.  
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6. Programledelsens vurdering 
I forbindelse med innføring av Kunnskapsløftet har det vært et stort behov for etter- og 
videreutdanning. Vi har derfor hatt tilbud om flere oppdrag enn vi har kunnet imøtekomme. 
Det er et tilbakevendende problem at vi har korte frister for innsending av anbud, mens 
tilsetting tar lang tid. Slik oppstår det et misforhold mellom mulige oppdrag og tilgjengelige 
personressurser.  
 
For utvikling av og rekruttering til masterprogrammet er eksterne oppdrag av kort eller lang 
varighet av stor betydning. Samarbeidet om oppdrag med kommuner og fylkeskommuner gir 
et viktig bidrag til innsikt om problemområder og utfordringer som bør problematiseres i 
studiet. På de eksterne arenaene synliggjør vi vår kompetanse og vårt program.  
 

7. Programledelsens vurdering - sammenfatning  
Masterprogrammet i Utdanningsledelse ved ILS er utviklet i løpet av en periode på fire år. 
Programmet framstår som helhetlig og robust, samtidig som det gir fleksibilitet til å kunne 
møte nye utfordringer og krav.  
 
Rekruttering, gjennomstrømming og resultat er tilfredsstillende.  
 
Vi vil oppsummere følgende utfordringer programmet står overfor: 

- Tilrettelegging for deltidsstudenter med stor arbeidsbyrde ved siden av studiene 
- Innføring i akademisk arbeid – spesielt knyttet til skriftlige arbeider 
- Veiledning – i lys av redusert tid til veiledning på masteroppgaven fra 2008 
- Programmets bruk av digitale ressurser 
- Å opprettholde en jevn rekruttering til programmet gjennom deltakelse på eksterne kurs 

og konferanser, og gjennom en offensiv markedsføring 
- Å styrke faggruppa med flere fast ansatte 
- Å videreutvikle faggruppas forskningsportefølje for å ivareta intensjonen om å kunne 

tilby forskningsbasert undervisning  
 

8. Vedlegg 

8.1. Retningslinjer for eksamen, trinn 1 
RETNINGSLINJER FOR PRØVEFORELESNING I UTDANNINGSLEDELSE  
Oppgaven for prøveforelesningen utformes av faglærerne på emnet. Oppgaven utformes som en 
problemstilling, men som regel slik at det er opp til studenten selv å avgrense og vinkle. 

Oppgaven for prøveforelesningen deles ut 7 dager før forlesningen holdes. 

Etter at oppgaven er utdelt, kan den enkelte kandidat ta kontakt med oppgavegiver(ne) og be om 
en avklarende samtale om oppgaveformuleringen (se kontaktinformasjon på emnets 
semesterside). 

Forelesningen skal fremføres muntlig og ha en varighet på 30 minutter. Deretter åpnes det for 
spørsmål fra tilhørerne og sensorene ca. 15 minutter. Fremstilingen må være tilpasset den 
muntlige form som en forelesning er. Det er anledning til å vise til støtteark med referanser, 
eksempler o.a. og å bruke audio-visuelle hjelpemidler. I rommet finnes normalt talerstol, tavle/kritt 
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eller overheadtavle med tusjer og overheadprosjektor samt pc med internettilgang og videokanon. 
Ønsker du å bruke noen form for annet utstyr må du gi beskjed om dette til studieadministrator for 
emnet (se kontaktinformasjon på emnets semesterside) minimum fem dager før forelesningen.  

Deltakerne i basisgruppa kan være til stede ved hverandres prøveforlesninger. 
Prøveforelesninger er offentlige og andre tilhørere er velkomne til å delta, men forelesningen 
annonseres ikke bredt. Det er likevel viktig ha noen snakke for, så det er bare fint om kandidaten 
tar med familie, venner o.l. 

Selv om det er eksamenskommisjonen som skal vurdere forelesningen, anbefaler vi kandidaten å 
rette seg mot et publikum med tilnærmet samme faglige kompetanse som kandidaten selv .  

I forelesningen skal kandidaten drøfte og besvare den oppgaven som er gitt av kommisjonen. 
Forelesningens emne skal ha forankring i pensumlitteraturen og kandidaten skal bruke eksempler 
fra egen praksis eller fra den utdanningspolitiske debatten. Kandidaten skal vise at han/hun har 
satt seg inn i relevant litteratur og evner å formidle det aktuelle fagstoffet. Selvstendig 
argumentasjon og egne, underbygde synspunkt vurderes positivt. 

Evalueringen av prøveforelesningen baseres både på forelesningens innhold og på fremføringen, 
men slik at innholdet veier tyngst.  

Innholdet i prøveforelesningen vurderes som enhver annen faglig redegjørelse: Det legges vekt 
på problemavklaring, materialvalg, analytisk evne, stringens i argumentasjon og på evne til klar 
fremstilling. Genren forelesning gjør det dessuten naturlig å prøve også kandidatens evne til å 
bruke språket muntlig, snakke tydelig, henvende seg direkte til forsamlingen osv.  

Prøveforelesningen er formelt en muntlig eksamen. Karakteren kan derfor ikke påklages. Se 
Forskrift om studier og eksamener ved UiO for nærmere informasjon.  
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8.2. Eksempel på oppgave til prøveforelesning, trinn 1 
 
 

Universitetet i Oslo 
Det utdanningsvitenskapelige fakultet 
Institutt for lærerutdanning og 
skoleutvikling, ILS 

   
PRØVEFORELESNING 

 
UTLED4110: Ledelse og styring av utdanning  

          (30 studiepoeng) 
 
I emneplanen for UTLED4110: Ledelse og styring av utdanning står følgende om 
vurderingsformen for emnet:  
Individuell prøveforelesning 30 minutter. Deretter åpent for spørsmål fra tilhørerne og sensorene 
ca. 15 minutter. 7 dager før datoen for prøveforelesningen får studenten utdelt et tema som 
vedkommende skal forelese over. Deltakerne i basisgruppa kan være til stede ved hverandres 
prøveforlesninger. Prøveforelesninger er offentlige og andre tilhørere er velkomne til å delta. 
Karakterskala: Vurderes til bestått/ikke bestått  
 
Tema for prøveforelesningen:  
 
Enten: 
Lærende organisasjoner. Drøft hva som ligger i begrepet og vis hvordan utdanningsledere kan 
arbeide for å utvikle læringspotensialet i organisasjonen. 
 
Eller:  
Utdanningsledelse mellom kommunale, statlige og profesjonelle interesser. Belys og drøft 
utfordringer utdanningsledere står overfor i dette spenningsfeltet. 
 
 

Tid og sted for prøveforelesningen: 
Prøveforelesningen finner sted torsdag 11. januar kl. 14.00 på rom 231 i Helga Engs hus, 2. 
etasje.  
 
Teknisk utstyr: 
I rommet finnes talerstol, kritt/tavle eller whiteboardtavle/tusjer, overheadprosjektor og pc med 
prosjektør. Ønsker du å bruke noen form for annet utstyr må du gi beskjed om dette til Liv 
Ingunn Bråten (e-post: livibr@ils.uio.no) senest i løpet av fredag 5. januar.  
 
Sensorer: 
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8.3. Retningslinjer for eksamen, trinn 2 
 
Vurdering og eksamen, trinn 2, 2007 
 
1. PRAKTISK INNFORMASJON 

Mappeeksamen. Mappen skal bestå av 3 arbeider, et fra hvert hovedemne. Minst ett skal være 
individuelt og minst ett i gruppe. I tillegg leveres et refleksjonsnotat der utvalget av arbeider 
til eksamensmappen begrunnes. 

Studiekrav  

En forutsetning for å gå opp til eksamen er at studentene har gjennomført studiekravene som 
er spesifisert for emnet. Studiekravene formidles til søkere som har fått opptak på emnet ved 
oppstart av emnet. 

Eksamensspråk 

Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om 
engelsk oppgavetekst rettes til kontaktpunkt for emnet. Om bruk av målform i 
eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo.  

Sensur 

Studentens prestasjon vurderes som bestått eller ikke bestått. 

Emnet har en tilsynssensor som vurderer den helhetlige faglige kvaliteten på emnet, inkludert 
vurderingsordningene. 

Klage 

En student kan klage på karakterfastsettingen og/eller formelle feil ved eksamen.  

Adgang til utsatt eller ny eksamen/vurdering 

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom o.l.) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, 
kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres enten senere i samme 
semester eller tidlig i semesteret etter ordinær eksamen. Dokumentasjon på gyldig fravær må 
legges ved søknad om utsatt eksamen, jf § 5.5 i Forskrift om studier og eksamener ved UiO.  

Studenter som har strøket på eksamen og studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige 
karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis 
ordinær eksamen i emnet. 

Trekk fra eksamen og antall eksamensforsøk 

En student kan fremstille seg til eksamen i dette emnet inntil tre ganger. Studenten anses å ha 
fremstilt seg til eksamen dersom hun/han ikke har trukket eksamensmeldingen sin i 
StudentWeb innen en gitt frist.  
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Tilrettelagt eksamen/vurdering 

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som 
fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om 
tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen. 
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8.4. Eksempeloppgave til eksamen 4070 
UTLED4070 våren 2007 
Obligatorisk oppgave i statistikk 
 
Oppgaven skal gi øvelse i behandling og tolkning av kvantitative data. Som vurderings-
grunnlag skal den primært vise at studenten behersker grunnleggende statistiske begreper og 
analysemetoder. Det stilles ikke krav om en omfattende problemstilling eller teoribakgrunn. 
 
Oppgaven skal være en analyse av utdanningsrelevant datamateriale. Studenten kan enten 
benytte materiale som er lagt ut i filer på ITL, eller eget datamateriale. Analysen skal gjøres 
ved hjelp av statistikkprogrammet SPSS. 
 
Studenter må gjerne samarbeide om oppgaven, men besvarelsen skal formuleres og leveres 
individuelt. Besvarelser med stor grad av sammenfallende framstilling vil bli avvist. 
 
Krav til oppgaven: 
Oppgaven skal inneholde følgende elementer: 

• En kort presentasjon av det datamaterialet som brukes. 
• Noen statistiske analyser av utvalgte deler av datamaterialet, som benytter sentrale 

begreper og metoder fra kurset, for eksempel: 
o Sentraltendens og spredning 
o Samvariasjon, korrelasjonskoeffisient 
o Sammenligning av gjennomsnitt i to populasjoner, hypotesetest 
o Estimering av gjennomsnitt i en populasjon, konfidensintervall 
o Signifikans 

• Hver slik analyse innledes med en kort problemstilling og avsluttes med en 
konkretiserende tolkning og kommentar. 

• Bruk av diagrammer og statistiske verdier fra SPSS. 
• En vurdering av begrepsoperasjonalisering og validitet. 

 
Studenten velger selv hvilke analyser som skal gjøres på hvilke variabler i datamaterialet. 
 
Omfang: 
Oppgaven bør være på omkring 10 sider inkludert utskrifter fra SPSS.  
 
Innlevering, veiledning og vurdering: 
Utkast kan innleveres i ITL for veiledning innen 15. april. Veiledningen blir gitt i ITL. Frist 
for endelig innlevering av oppgaven (i papirutgave) til eksamensvurdering er 21. mai kl 
15.00. Nærmere informasjon blir gitt av administrasjonen. 
 
Torgeir Onstad 
Kjetil Vestfossen 
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8.5. Eksempeloppgave, trinn 3 
 

 

Universitetet i Oslo 
Institutt for lærerutdanning og 
skoleutvikling, ILS 

   
 

 
EKSAMENSOPPGAVER 

 
HJEMMEEKSAMEN UTLED4060: VITENSKAPSTEORI, 

FORSKNINGSSTRATEGIER OG METODER  
27.  NOVEMBER – 11. DESEMBER 

 
 
Oppgavesettet:  

Oppgavesettet består av 2 oppgaver. Du skal besvare én av oppgavene.  
Oppgavesettet med vedlegg består av 18 sider inkludert denne.  
 
Besvarelsen: 

Besvarelsen skal ha et omfang på minimum 7 og maksimum 12 sider, maskinskrevet og med 
linjeavstand 1,5 og skriftstørrelse 12 pkt. Henvis til metodelitteratur underveis i teksten når du 
begrunner din valg, for eksempel (Lund, 2002:88). Fullstendig oversikt over referanser du bruker 
settes opp som en litteraturliste til slutt. Besvarelsen skal leveres i tre eksemplarer. Kandidat-
nummeret skal skrives på besvarelsen. (Skriv ikke navnet ditt på besvarelsen.) Besvarelsen skal 
være sammenbundet (fortrinnsvis stiftet). Besvarelsen skal ikke ligge i strikkmappe eller settes i 
ringperm. Obligatorisk erklæring (se vedlegg) skal fylles ut og leveres sammen med besvarelsen. 
Obligatorisk erklæring leveres i ett eksemplar.  
 
 
 
Innleveringsfrist: 

Innlevering i resepsjonen på ILS i 3. etasje i Fysikkbygningens østfløy innen kl. 15.00 mandag  
11.12.2006. Besvarelser som sendes i posten må være poststemplet mandag 11. desember 
2006. Besvarelsen må sendes med a-post – ikke rekommandert. Besvarelser sendes til 
følgende adresse:  
 

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling - master, Postboks 1099 Blindern, 0317 Oslo.  
 

Benyttes ekspressendinger må også vår gateadresse oppgis:   
 

Sem Sælands vei 24 – Fysikkbygningens østfløy 3. etasje 
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Velg ett av de to alternativene nedenfor. 
 
ALTERNATIV 1 
”Læringsplakaten” framhever betydningen av at ”lærere og instruktører framstår som tydelige 
ledere og forbilder for barn og unge” (Læreplanverket for kunnskapsløftet, s. 32). Det kan 
derfor være av betydning å kartlegge hva lærere mener om sine muligheter for å tilrettelegge 
for læring.  
 
I artikkelen ”Munthe, Elaine (2005) Læreren og læring; mellom usikkerhet og skråsikkerhet. 
Norsk Pedagogisk tidsskrift 6/2005” refereres det til et prosjekt som belyser hvordan lærere 
og lærerstudenter opplever at de har muligheter og kompetanse til å bidra til og å lede 
elevenes læringsprosesser. 
 

(1) Gjør eksplisitt de ulike delene/fasene som de refererte forskningsundersøkelsene består 
av (generelt formål, problemstilling, design, osv.) 

(2) Forsøk å foreta en vurdering av de refererte undersøkelsene med hensyn til validitet og 
reliabilitet. Pek gjerne på styrker og svakheter i framstillingen av resultater slik de 
presenteres i artikkelen.   

(3) Munthe avslutter artikkelen med å peke på tre utfordringer i norsk utdanning.  
Velg en av disse, og skisser en mulig oppfølgingsundersøkelse som kan bidra til å 
komplettere/videreføre Munthes arbeid. 

 
ALTERNATIV 2 
Kommunenes Sentralforbund (KS) ønsker å bidra til at kommuner og fylkeskommuner 
politisk, administrativt og faglig bevisstgjøres og dyktiggjøres i sin utøvelse av rollen som 
skoleeier. Ledelse står sentralt og tillegges stor betydning i kommunenes arbeid med å utvikle 
kvaliteten i oppvekst- og skoletilbudet til barn og unge. Noen kommuner har satset på 
utøvelse av felles ledelse for flere skoler eller felles ledelse på oppvekstområdet. 
 
Kommunene adopterer ingen standardmodell, men former organisasjonsstrukturen og 
ledelsesutøvelsen etter lokale utfordringer og behov. Bakgrunn for opprettelse av felles 
ledelsesutøvelse er også forskjellig. Noen har en bevisst satsing på felles ledelse i forhold til 
ønskede gevinster og resultater når det gjelder helhet og sammenheng i oppvekst- og 
opplæringstilbudet til barn og unge. Det finnes kommuner som har felles ledelse av flere 
skoler for å oppnå effekter i forhold til lokalsamfunnsutvikling og opprettholdelse av 
grendeskoler. Andre begrunner sine valg økonomisk og med behov for effektivisering av 
ledelsesfunksjoner. 

KS ønsker å få belyst erfaringer med felles ledelse, og du har fått i oppdrag å gjennomføre en 
undersøkelse som har til hensikt å kartlegge utviklingstrekk og ledelsesfokus i kommuner som 
har utprøvd felles ledelse for flere skoler eller felles ledelse for barnehage og skole. 
 
KS ønsker også at resultatene av undersøkelsen skal kunne bidra til økt kunnskap om utøvelse 
av ledelse og dermed ha en lærings- og overføringsverdi. 
 

(1) Gjør rede for sentrale deler/faser i undersøkelsen (formål, problemstilling, design, 
metode osv.). Pek gjerne på mulige vanskeligheter/utfordringer som du tror kan oppstå 
i gjennomføringen. 

 24



(2) Begrunn dine metodiske valg, og drøft hvordan du kan sikre best mulig kvalitet i 
undersøkelsen.  

(3) Skisser hvordan resultatene fra undersøkelsen skal kunne bidra til økt kunnskap om 
utøvelse av ledelse og slik få en lærings- og overføringsverdi slik KS ønsker. 

 
LYKKE TIL! 
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8.6. Vurderingskriterier, masteroppgave  
Symbol Betegnelse Generell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier 

A Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god 
vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B Meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og 
selvstendighet. 

C God Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten 
viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D Nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en 
viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

E Tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten 
viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F Ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten 
viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.  

 
Konkretisering UTLED 4090 i 2005 
Symbol Konkretisering av vurderingskriterier til UTLED 4090  

A Masteroppgavens tema er avgrenset på meget overbevisende måte. Problemstillingene 
er relevante i forhold til kildeutvalg, metode og tidligere forskning. De teoretiske og 
metodiske refleksjoner ligger på et høyt nivå og er anvendt på materialet på en 
tilsvarende meget overbevisende måte. Masteroppgaven er preget av en høy grad av 
selvstendighet. Kandidaten behersker de formelle sider meget bra. Språket er presist og 
lettfattelig. 

B Masteroppgavens tema er avgrenset på overbevisende måte. Problemstillingene er 
relevante i forhold til kildeutvalg, metode og tidligere forskning. De teoretiske og 
metodiske refleksjoner ligger på et godt nivå og er anvendt på materialet på en 
tilsvarende overbevisende måte. Masteroppgaven er preget av en høy grad av 
selvstendighet. Kandidaten behersker de formelle sider bra. Språket er i det store og 
hele presist og lettfattelig. 

C Masteroppgavens tema er avgrenset på tilfredsstillende måte. Problemstillingene er til 
dels relevante i forhold til kildeutvalg, metode og tidligere forskning. De teoretiske og 
metodiske refleksjoner ligger på et forsvarlig nivå og er anvendt på materialet på 
tilsvarende vis. Masteroppgaven er preget av tilstrekkelig grad av selvstendighet. 
Kandidaten behersker stort sett de formelle sider. Språket er brukbart, men til tider noe 
upresist. 

D Masteroppgavens avgrensning er noe upresis, problemstillingene tilsvarende uklare. 
Forholdet til kildemateriale og tidligere forskning er til dels uavklart og problematisk. 
Metodeanvendingen er stort sett akseptabel. Masteroppgaven er lite selvstendig, eller 
selvstendigheten er basert på noe sviktende metodiske og teoretiske refleksjoner som 
gjør problemstillinger lite relevante i forhold til materialet. Kandidaten behersker de 
formelle sider under middels godt. Språket er ofte uklart og mindre bra. 

E Masteroppgaven er uklart avgrenset, og det mangler klare problemstillinger. 
Kandidatens kjennskap til kildemateriale og tidligere forskning er dårlig. 
Metodeanvendningen grenser mot det uakseptable. Masteroppgaven er lite selvstendig. 
Kandidaten behersker de formelle sider dårlig. Språket er ofte uklart og mindre bra. 

F Masteroppgaven mangler klare avgrensninger og problemstillinger. Kandidaten kan 
ikke anvende metode eller teori på forsvarlig vis. Kjennskap til relevant kildemateriale 
er preget av tilfeldighet, og forskningsoversikten er meget svak. Kandidaten behersker 
ikke formelle sider ved akademisk arbeid. Språket er ofte uklart og mindre bra. 
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8.7. Eksempel på midtveisevaluering 
 
Typiske spørsmål stilt ved studentevalueringer på Utdanningsledelse 
Eksemplet under er hentet fra midtveisevaluering på Trinn 1 våren 2007. 
 
1. Hvordan vurderer du ditt utbytte av studiet totalt sett så langt, sett i forhold til 
forventningene dine? 
 
2. Hvor mange samlinger har du vært til stede på til nå? 
 
3. Hvis få, hvorfor?  
 
4. Hvis alle eller nesten alle, hvorfor?  
 
5. Hvor godt forbereder du deg i forkant av seminarene/forelesningene? 
 
(på spørsmål 6-9 er svaralternativene Svært godt, Meget godt, Godt, Mindre godt, Lite godt) 
 
6. Hvordan vurderer du studietilbudet i emnene UTLED4113: Styring og ledelse og 
UTLED4112: Organisasjon og ledelse med hensyn til: 

- å gi innsikt i konkret kunnskapsstoff 
- å gi forståelse av sentrale begreper og modeller 
- å plassere temaer i en faglig sammenheng (tradisjoner, perspektiver og 

retninger) 
- å inspirere til videre arbeid med faget 
- å utvikle kritiske perspektiver på fag og forskning 
- å relatere til erfaringer du gjør deg ellers (i hverdagen og/eller jobb) 
- å relatere til temaer og begreper om aktuelle samfunnsspørsmål 
- å være til nytte i nåværende/framtidig arbeid 

 
7. I hvilken grad har følgende ressurser vært kilde til læring i eget arbeid: 

- forelesninger 
- pensumlitteratur 
- annen litteratur 
- forskningsrapporter og artikler 
- digitale ressurser (feks LAMS, X-port, Bibsys, websøk, blogg) 
- refleksjon over egen praksis 
- evaluering av egen praksis 
- plenumsdiskusjoner på seminarer 
- arbeid i grupper med studiekrav 
- individuelt arbeid med studiekrav 
- veiledning på studiekrav 
- dialog med lærere og medstudenter 
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8. Hvordan vurderer du gjennomføringen av samlingene med hensyn til:  
(hopp over spørsmål uten relevans) 

- forelesningenes relevans 
- forelesningenes oppbygning og framdrift 
- tilrettelegging for refleksjon over stoffet 
- bruk av digitale/audiovisuelle hjelpemidler 
- konkretiseringer (feks hensvisninger til eksempler fra hverdagen eller 

eksempeltekster/sitater som illustrerer abstrakte begreper og/teorier) 
- studentpresentasjoner 
- plenumsdiskusjoner 
- oppgavearbeid i grupper 
- drøftinger med medstudenter 
- rollespill og andre arbeidsmåter 

 
9. Tilrettelegging og informasjon 

- Hvordan har ITL fungert som plattform for å innhente faglig informasjon 
- Hvordan har ITL fungert som en plattform for å innhente informasjon om 

studiets organisering 
- Hvordan har ITL fungert som kommunikasjonsplattform i basisgruppa? 
- Hvordan har ITL fungert som kommunikasjonsplattform mellom deg og 

studiekoordinatorene? 
 
10. Hva synes du om pensumets vanskegrad? 
 
11. Har du forslag til hvordan pensumet kan forbedres? 
 
12. Hva synes du om forelesningenes vanskegrad? 
 
13. Har du forslag til hvordan forelesningene (og innholdet på samlingene forøvrig) 
kan forbedres? 
 
14. Vi har så langt i studiet lagt mye vekt på fagskriving og skriftlig veiledning knyttet 
til studiekravene. Hvordan vurderer du eget læringsutbytte i forhold til skriving og det 
å få tilbakemelding på utkast?  
 
15. Ris, ros, råd og innspill. 
Her kan du komme med respons og innspill som kan bidra til forbedring og utvikling 
av studietilbudet vårt. 
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8.8. Kopi av årsrapporter 2004/2005 og 2005/2006 
 
Årsrapport 2004/2005 

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling
Postboks 1099 Blindern

Til:  Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

0317 OSLO
Fra:  Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 

Telefon: 22 85 50 70
Telefaks: 22 85 44 09

Vev-adr.: http://www.ils.uio.no/
Kopi:  Programutvalget for Utdanningsledelse 
 Seksjon for Utdanningsledelse 

Saksbehandler:   Liv Ingunn Bråten 
 
Emne:  Årsrapport Utdanningsledelse
 
Dato:  Saksnr.: 05/0514 Sakseier:  

 
 

ÅRSRAPPORT 2004 - MASTERPROGRAMMET I UTDANNINGSLEDELSE 
 
1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av programmet 
1.1 Beskrivelse og kommentarer til eventuelle avvik av programmet. 
Det har ikke vært avvik fra programplanen i 2004.  

1.2. Oppsummering og kommentarer til gjennomføringsdata i vedlagte FS-rapport 755.001 (karakterer, 
stryk, frafall).  
Masterstudiet i Utdanningsledelse er erfaringsbasert og organisert som deltidsstudium med utgangspunkt i at de 
aller fleste studentene skal kunne kombinere studiet med full jobb. Noen studenter velger kun å søke trinn 1 som 
en videreutdanning. Vi har ikke gitt disse en egen studierett, men legger de inn med studentstatus sluttet og 
trekker inn studieretten når de fullfører trinn 1. (Studenter som søker masterprogrammet i sin helhet blir 
imidlertid prioritert ved opptak, men foreløpig har vi ikke hatt flere søkere enn at både de som søker 
masterstudiet i sin helhet og de som kun søker trinn 1 som videreutdanning kommer inn.) Dette medfører at 
opptakstallene i rapporten som baserer seg på kull ikke står i forhold til antall som har bekreftet plan i det 
aktuelle kullet. 

FS-rapport 755.001 sier ikke noe om karakterer og stryk, men hvis vi ser på rapportene for de enkelte emner 
innenfor masterprogrammet har vi en liten strykprosent på mellom 1% - 3% på trinn 1 i masterprogrammet. 
Ettersom vi bruker karakterene bestått/ikke bestått på alle emner i programmet unntatt metode (UTLED4060) 
og masteroppgaven (UTLED4090) ser vi på det at noen studenter faktisk stryker som et sunnhetstegn og at 
vurderingsordningen fungerer selv om vi ikke bruker bokstavkarakterer.  

1.3 Er det fanget opp indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan ble dette fulgt opp? 
Emnene innenfor masterprogrammet i Utdanningsledelse har jevnt over fått god evaluering av 
studenter og ansatte. Studentevalueringen har blitt gjennomført både i form av møter i 
referansegrupper og i spørreskjemaer til den enkelte student. Tilbakemeldingene (både fra studenter og 
ansatte) har vært tatt med som viktige momenter når planene for 2005 ble lagt. 
 
1.4 Er det fanget opp indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan ble dette fulgt opp? 
Statistikkemnet (UTLED4070) ble gjennomført første gang i 2004. Studentevalueringene viste at vi 
ikke hadde klart å organisere og gjennomføre dette emnet så godt som vi hadde ønsket. Som en 
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konsekvens av dette har vi endret rekkefølgen på emnene i metode /UTLED4060) og statistikk 
(UTLED4060) slik at statistikkemnet nå undervises i forkant av metodeemnet, men at noe 
metodeundervisning integreres i statistikken. I 2004 var også studenttallet på emnet svært høyt 
(mellom 50 og 60 studenter). Vi ser at ideelt sett bør det gruppestørrelsen være ca. halvparten. I tillegg 
til å endre på gruppestørrelsen er emneplanen revidert slik at denne er mer tilpasset studentgruppen på 
masterprogrammet i Utdanningsledelse, pensumlisten er revidert og noen nye forelesere/kursansvarlige 
har blitt benyttet.  
 
1.5 Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? Hva er det viktig å 
fokusere på i fremtiden? 
Masterstudiet i Utdanningsledelse ble etablert 01.01.2003. Tidligere har det kun vært tilbudt semesteremner/ 
videreutdanning innenfor Utdanningsledelse/Skoleledelse. De første to årene har fokus vært på å etablere et godt 
faglig studium på masternivå og gode administrative rutiner. I fortsettelsen vil fokuset være rettet mot videre 
faglig utvikling (sammensetning av emner og emnegrupper) og utnevne og formalisere samarbeidet med en 
tilsynssensor. 
 
2. Forslag til tiltak for å forbedre studieprogrammet 
Det foreligger pr. dags dato ingen konkrete forslag til å forbedre studieprogrammet 
 
 
 
 
 
Jan B. Ommundsen        Jorunn Møller 
instituttleder         programleder 
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Årsrapport 2005/2006 
 

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling
Postboks 1099 Blindern

Til:  Det utdanningsvitenskapelige fakultet 

0317 OSLO
Fra:  Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling 

Telefon: 22 85 50 70
Telefaks: 22 85 44 09

Vev-adr.: http://www.ils.uio.no/
Kopi:  Programutvalget for Utdanningsledelse 
 Seksjon for Utdanningsledelse 

Saksbehandler:   Liv Ingunn Bråten 
 
Emne:  Årsrapport Utdanningsledelse
 
Dato: 15. november 2006 Saksnr.: 06/9408 Sakseier:  

 

ÅRSRAPPORT STUDIEÅRET 2005/2006 MASTERPROGRAMMET I 
UTDANNINGSLEDELSE 
 

1. Sammenfattende evaluering av gjennomføringen av programmet 
1.1 Beskrivelse og kommentarer til eventuelle avvik av programmet. 
Det har ikke vært avvik fra programplanen studieåret 2005/2006. 

1.2. Oppsummering og kommentarer til gjennomføringsdata i vedlagte FS-rapport 755.001 (karakterer, 
stryk, frafall).  
Masterprogrammet i Utdanningsledelse er erfaringsbasert og organisert som deltidsstudium med utgangspunkt i 
at de aller fleste studentene skal kunne kombinere studiet med full jobb. Noen studenter velger kun å søke trinn 
1 som en videreutdanning. Vi har ikke gitt disse en egen studierett, men legger de inn med studentstatus sluttet 
og trekker inn studieretten når de fullfører trinn 1. Dette medfører at opptakstallene i rapporten som baserer seg 
på kull ikke står i forhold til antall som har bekreftet plan i det aktuelle kullet. 

Studenter som søker masterprogrammet i sin helhet blir imidlertid prioritert ved opptak, men foreløpig har vi 
ikke hatt flere søkere enn at alle som søker masterprogrammet i sin helhet og de fleste av de som kun søker trinn 
1 som videreutdanning kommer inn. Programmet har opptak en gang årlig og ved studiestart i januar 2006 
hadde vi fortsatt to søkere på venteliste. Disse hadde imidlertid også søkt etter søknadsfristen 15. oktober 2005. 
Vi har en opptaksramme på 50 nye studenter ved det årlige opptaket og overbooker med 10 % grunnet noe 
frafall. Normalt har vi 200 studenter på programmet i et vårsemester og 180 studenter på programmet i et 
høstsemester. Forskjellen mellom semestrene skyldes kandidater som fullfører programmet og et lite frafall 
frem mot neste studiestart i januar.  

Det kan ut fra FS-rapportene synes som vi har et stort frafall. Dette har sammenheng med masterprogrammets 
karakter – det er erfaringsbasert og stort sett alle studentene er i full jobb ved siden av studiene. Dette er 
krevende spesielt for de av studentene som er i en lederstilling i skolen. Ettersom programmet kun tilbys på 
deltid betyr dette 4 år med kombinasjonen studier/jobb/familie. Mange av våre studenter tar derfor en pause i 
studiet. Vi ønsker å føre en streng linje når det gjelder permisjoner. Vi får derfor en del studenter som slutter 
(faller fra), men som så kommer tilbake til studiet etter et år eller to. Vi ser også at arbeidet med 
masteroppgaven er spesielt krevende for deltidsstudenter. Studentene har ofte problemer med å avsette 
sammenhengende tid til faglig arbeid slik en masteroppgave forutsetter. Dette stiller store krav til veiledning, og 
det fører også til at mange studenter trenger et ekstra semester for å fullføre.  
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FS-rapport 755.001 sier ikke noe om karakterer og stryk, men hvis vi ser på rapportene for de enkelte emner 
innenfor masterprogrammet har vi en liten strykprosent på mellom 1 % - 3 % på trinn 1 i masterprogrammet. 
Ettersom vi bruker karakterene bestått/ikke bestått på alle emner i programmet unntatt metode (UTLED4060) 
og masteroppgaven (UTLED4090) ser vi på det at noen studenter faktisk stryker som et sunnhetstegn og at 
vurderingsordningen fungerer selv om vi ikke bruker bokstavkarakterer.  Vi har også hatt en liten strykprosent 
på emnet UTLED4070: Statistikk. Dette emnet oppleves av svært mange studenter som det tyngste emnet i 
programmet ved siden av masteroppgaven. De som stryker, gjør som regel et nytt forsøk det påfølgende 
semesteret og i de fleste tilfeller består de da eksamen. Våren 2006 opplevde vi for første gang at noen strøk på 
masteroppgaven. Dette var tre studenter som skrev masteroppgave i gruppe. Her var det uenighet innen gruppen 
om de skulle levere eller ikke der en av studentene presset hardt på for å levere våren 2006. Det viste seg da at 
dette var for tidlig i forhold til kvaliteten på arbeidet. Dette belyser noe av problematikken rundt å skrive 
masteroppgave i gruppe. Det er ekstra krevende med tanke på å få til gode samarbeidsprosesser og koordinering 
av egen tid opp mot de andre gruppemedlemmenes tid i forhold til arbeidet med masteroppgaven.  

1.3 Er det fanget opp indikasjoner/eksempler på særlig god kvalitet? Hvordan ble dette fulgt opp? 
Emnene innenfor masterprogrammet i Utdanningsledelse har jevnt over fått god evaluering av 
studenter og ansatte. Studentevalueringen har blitt gjennomført både i form av møter i 
referansegrupper og i elektroniske spørreskjemaer til den enkelte student. Tilbakemeldingene (både fra 
studenter og ansatte) har vært tatt med som viktige momenter når planene for 2007 ble lagt.2 
 
1.4 Er det fanget opp indikasjoner på sviktende kvalitet? Hvordan ble dette fulgt opp? 
Studenttallet har vært stadig økende, og er nå opp mot maksimumstallet på 50. Vi ser at dette kan 
skape problemer i forhold til å legge til rette for seminarundervisning. Statistikkundervisningen får nå 
gode tilbakemeldinger fra studentene (jfr. årsrapporten for studieåret 2004/2005) 
 
1.5 Hva er det fokusert spesielt på i denne perioden mht utvikling av studiekvalitet? Hva er det viktig å 
fokusere på i fremtiden? 
Masterprogrammet i Utdanningsledelse ble etablert 01.01.2003, og har nå funnet sin form. De første studentene 
som gjennomfører hele masterprogrammet på normert tid tar eksamen høsten 2006. I studiet legges det vekt på å 
skape en god balanse mellom innhold, arbeidsmåter og vurdering, samt god oppfølging av studentene gjennom 
veiledning på nettet og i fysiske måter. Det legges stor vekt på å ta i bruk studentenes arbeidserfaringer i 
undervisningen. Faggruppen som underviser på masterprogrammet, har regelmessige møter hvor erfaringer 
diskuteres og evalueres. 
 
I 2006 har vi fokusert spesielt på skriving og veiledning i studiet. Blant annet har vi arrangert skriveverksteder 
på alle trinn for å øke kompetansen til å skrive faglige tekster. Dette arbeidet fortsetter i 2007. 
 
De administrative rutinene fungerer godt. I 2006 har faggruppa arbeidet fram reviderte program- og 
emnebeskrivelser. Det er tilsatt en tilsynssensor fra høsten 2006. Faggruppa har med midler fra Fleksibel Læring 
utviklet nettbaserte læringsressurser som piloteres høsten 2006.  
 
Det gjennomføres jevnlige evalueringer ved hjelp av elektroniske spørreskjemaer. Resultatene drøftes i 
referansegrupper som består av et utvalg studenter på hvert trinn i masterprogrammet. Resultater drøftes også i 
Nasjonalt nettverk i skoleledelse som består av fagrepresentanter fra ulike universiteter og representanter fra 
UFD og Utdanningsdirektoratet. Resultater fra tidligere evalueringer er publisert i boka Utdanningsledelse 
(Sivesind, Langfeldt & Skedsmo, 2006).  
Høsten 2005 innledet ILS et samarbeid med Canterbury Christ Church University (CCCU) og 
University College Dublin (UCD) med tanke på å få til en lærer- og studentutveksling mellom de 

                                                 
2 Programmet har opptak en gang per år med studiestart i januar. Tilbakemeldinger fra studentene i 2005 ble tatt 
hensyn til i planleggingen av vår- og høstsemesteret 2006. Tilbakemeldingene fra studentene i 2006 har på 
samme måte vært viktige i planleggingen av vår- og høstsemesteret 2007. 
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respektive masterprogrammene i utdanningsledelse. I 2006 har vi kommet i gang med 
lærerutvekslingen og vi fortsetter planleggingen i forhold til studentutveksling.   
 
2. Forslag til tiltak for å forbedre studieprogrammet 
Det foreligger pr. dags dato ingen konkrete forslag til å endre programplane eller emneplanene etter at 
vi har hatt en større gjennomgang av disse sommeren og høsten 2006. Semesterplaner og pensumlister 
justeres kontinuerlig som et resultat av vårt samarbeid internt og på basis av studentenes 
tilbakemeldinger. Vi vil forstette utviklingen av digitale læringsressurser på bakgrunn av de 
erfaringene vi gjør høsten 2006. Faggruppen i Utdanningsledelse har i 2005/2006 vært engasjert i fire 
store EVU-programmer for fylker og kommuner. Disse programmene er ekvivalente med trinn 1 i 
masterprogrammet. Vårt nære samarbeid med våre oppdragsgivere på fylkeskommunalt og kommunalt 
nivå bidrar kontinuerlig til et kritisk blikk på både valg av innhold og organisering i programmet.  
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