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Innledning
Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7, fastsatt av
Kunnskapsdepartementet 7. juni 2016, nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen trinn
1-7 av 1. september 2016 og programplan for grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for
trinn 1-7 ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) og Steinerhøyskolen, godkjent hhv. av
utdanningsutvalget ved Fakultet LUI 29. februar 2018 og av styret ved Steinerhøyskolen 13. februar
2018.
I fagfordypningen i begynneropplæring vil elevperspektivet være framtredende. For alle elever er det
viktig at de får mulighet til å bygge opp grunnleggende kompetanse, faglig og sosialt, ut fra egne
forutsetninger. Dette fordrer at lærerne har god kjennskap til hvordan elevene de første årene i
skolen utvikler skriftspråklig og matematisk kompetanse. Studiet skal utvikle studentenes evne til å
avdekke og sette seg inn i de forskjellige elevers kunnskaper og ferdigheter for å kunne tilrettelegge
begynneropplæringen best mulig. På denne måten skal undervisningen gi elevene mulighet til
engasjement og fremme deres fantasi og nysgjerrighet, både individuelt og i fellesskap. Et overordnet
mål for fordypningen er at studentene skal tilegne seg forskningsbasert kunnskap og utvikle evne til
kritisk refleksjon og handlingsrettet lærerkompetanse i arbeidet med begynneropplæring for 1. til 4.
trinn.

Målgruppe
Studenter som er tatt opp til femårig grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for trinn 1-7.

Opptakskrav
Faget er tilgjengelig som valgfag for aktive studenter ved grunnskolelærerutdanning med
steinerpedagogikk for trinn 1-7, i tråd med utdanningenes programplan.
Opptak til Begynneropplæring på syklus 2 krever fullført 60 studiepoeng i enten norsk eller
matematikk på syklus 1.

Læringsutbytte
Læringsutbyttet er nærmere beskrevet i emneplanene.

Fagets innhold og oppbygging
Begynneropplæring (45 studiepoeng) er bygget opp av tre emner à 15 studiepoeng. Emnene er
Begynneropplæring 1, Begynneropplæring 2 og Begynneropplæring 3. Grunnskolelærerstudenter må
velge emne 1 og emne 2 innenfor et fag elller begynneropplæring uavhengig om masteroppgaven skal
være i fagdidaktikk eller profesjonsrettet pedagogikk. Emne 3 kan byttes med andre emner, i tråd
med nasjonale retningslinjer.
Semester

Emnekode og emnenavn

Studiepoeng

Høst

XXXX Begynneropplæring 1

15

Vår

XXXX Begynneropplæring 2

15

Høst

XXXX Begynneropplæring 3

15

Fordypningen i begynneropplæring skal knytte begynneropplæringens emner til ulike utdannings- og
samfunnsmessige kontekster som klasserom, praksisfelt, historiske tradisjoner og samtidskultur.
Fordypningen skal gi kunnskap om og innsikt i både forskningslitteratur og erfaringskunnskap og
tradisjoner i praktisk skolearbeid. Det vil si at deler av fagstoffet gjerne kan være praktisk-metodisk,
men det skal hele tiden være koblet til didaktisk refleksjon. Studiet er skolerettet og kombinerer
komparative perspektiver på begynneropplæring. Både likheter og kontraster mellom ulike fag i
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begynneropplæring kan være utgangspunkt for studier. Et sentralt mål er at slike sammenlikninger
skal bidra til å problematisere og reflektere over begynneropplæringens og fagenes egenart og
skolens generelle mål.
Læringsledelse og dypere forståelse av elevmangfold
Ledelse av undervisnings- og læringsprosesser i begynneropplæringen stiller krav til at læreren
kjenner elevenes ulike utgangspunkt som skolestartere. Her vil alder, kjønn, sosial og språklig
bakgrunn være variabler. Forskning om overgang fra barnehage til skole poengterer betydningen av at
lærere kjenner barnehagens lærings- og arbeidsformer slik at barnas læringsprosesser situeres i noe
som er kjent.
Forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen
Kunnskap om den praktiserende lærers daglige arbeid med begynneropplæringen i skolen er
representert i pensum. Gjennom dette møtet med klasseromsforskning får studentene innsikt i
forskningens betydning for læreres praksis, og i hvordan systematisk innsamling av empiri kan
utnyttes for å utvikle egen praksis.
Utvikling av endringskompetanse
Samfunnsutviklingen og stadig skiftende læreplaner stiller krav til lærerens evne til selvstendig
tenkning og endringskompetanse. Gjennom læreplananalyse og læremiddelanalyse vil studentene
kunne bidra til utviklingsarbeid og nytekning i skolen.
Klasseledelse og lærerrollen sett fra faget
Begynneropplæring som masterfag er et flerfaglig studium der et helhetlig perspektiv på
undervisningen av de yngste elevene vektlegges. Elevmangfoldet og barns ulike forutsetninger ved
skolestart og de første årene i grunnskolen krever lærere som har utvidet kunnskap om ulike måter å
lede klasser og elevgrupper på.
Internasjonale perspektiver
Pensum i faget er på engelsk og skandinaviske språk. Artiklene i alle tre emner gir studentene innsikt i
forskjellige tilnærminger til begynneropplæringen i Norge og internasjonalt, men også forskning som
betrakter kritisk eksisterende praksiser. Det kan være mulig å delta på studietur/ekskursjon til en av
høgskolens internasjonale samarbeidspartnere for å få innblikk i et annet lands begynneropplæring.
Praksistilknytning
Studiet ivaretar en tett tilknytning til begynneropplæringspraksis gjennom pensumartikler, oppgaver
knyttet til studentenes egne praksisperioder og erfaringsdeling i seminargrupper.

Fagets arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen på emnene vil i hovedsak være i form av forelesninger og/eller seminarer og
veiledning. Emnene krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum. Til de ulike
emnene knytter det seg oppgaver om observasjon og undervisning i praksisfeltet, skriftlige oppgaver
og muntlige seminarinnlegg. Det legges vekt på evne til å kunne trekke linjer, få frem perspektiver og
kontraster og å se sammenhenger både ved skriftlige og muntlige arbeidskrav.
Praksisopplæring
Praksisopplæring er nærmere beskrevet i programplanen og praksisplanen. Arbeidskrav knyttet til
praksis er beskrevet under de enkelte emnene.
Skikkethetsvurdering
Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket.
Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av
studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør
en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for
yrket. Studenter som viser liten evne til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få
melding om dette. De skal få råd og veiledning for å gjøre dem i stand til å oppfylle kravene om
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lærerskikkethet eller få råd om å avslutte utdanningen. Beslutninger om skikkethet kan fattes
gjennom hele studiet.
Se høgskolens nettsted for mer informasjon om skikkethetsvurdering.

Arbeidskrav
Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for
eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller
annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist.
Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.
Arbeidskrav vurderes til «Godkjent» eller «Ikke godkjent». Studenter som leverer/utfører
arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen «Ikke godkjent», har anledning til to nye
innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med
faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert
gyldig årsak, får ingen nye forsøk.
I programplanen er de fagovergripende temaene på de ulike studieårene og semestrene beskrevet. I
tilknytning til disse kan det være krav til tilstedeværelse og/eller andre arbeidskrav.
Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i den enkelte emneplan.
Krav om tilstedeværelse
Det er krav om tilstedeværelse i enkelte seminartimer i forbindelse med muntlige arbeidskrav. Dette
er nærmere beskrevet i de enkelte emneplanene.

Vurderings-/eksamensformer
Sem. Emnekode og emnenavn

Høst

Vår

Høst

XXXX Begynneropplæring 1

XXXX Begynneropplæring 2

XXXX Begynneropplæring 3

Sp.

Vurderings-/
eksamensform

A-F

Intern og
ekstern
sensor

Individuell skriftlig
hjemmeoppgave

A-F

Intern og
ekstern
sensor

Individuell muntlig eksamen

Bestått/Ikke
bestått

To
interne
sensorer

15

Individuell muntlig eksamen

15

15

Vurderings- Sensor
uttrykk

Samlet vurdering
Det gis ingen samlet vurdering i Begynneropplæring. Emnene vil hver for seg bli oppført på
vitnemålet.
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Vurderingskriterier
Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse for eksamen

Fremragende

Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor
kompetanseområdene i faget. Viser fremragende evne til refleksjon og
selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og
tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

B

Meget god

Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor
kompetanseområdene i faget. Viser meget god evne til refleksjon og
selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og
tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

C

God

Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i
faget. Viser god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til
læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

Nokså god

Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor
kompetanseområdene i faget. Viser begrenset evne til refleksjon og
selvstendig tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og
tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

Tilstrekkelig

Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor
kompetanseområdene i faget. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig
tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt
læringsmiljø.

Ikke bestått

Har utilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor
kompetanseområdene i faget. Viser dårlig evne til refleksjon og selvstendig
tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt
læringsmiljø.

A

D

E

F

Rettigheter og plikter ved eksamen
Studentens rettigheter og plikter framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som
regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt
eksamen.
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Emneplaner
Begynneropplæring 1
Emnekode og emnenavn

XXXX Begynneropplæring 1

Engelsk emnenavn

Initial Education 1

Studieprogrammet emnet inngår i

XXXX Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk
for trinn 1-7

Studiepoeng

15

Semester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Den praktiserende og reflekterende lærer
Innledning
Tre sentrale temaer i emnet Begynneropplæring 1: Den praktiserende og reflekterende lærer er det
lekende og lærende barnet, begynneropplæring i lesing, skriving og matematikk og kommunikasjon og
klasseromskultur.

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten
 har inngående kunnskap om norskdidaktikk og matematikkdidaktikk med relevans for
begynneropplæring
 har avansert profesjonsrettet kunnskap om overgangen fra barnehage til skole og om progresjon
i begynneropplæring i norsk og matematikk
 har fordypet kunnskap om interaksjonsmønstre og kommunikasjon knyttet til undervisning og
klasseromskultur
 har inngående kunnskap om barnet som aktør i skole og samfunn og om hvordan læreren kan
utvikle og lede både utfordrende og inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende
læringsmiljøer der begynneropplæringen tilpasses ulike elevers behov
Ferdigheter
Studenten
 kan begrunne fagdidaktiske valg i begynneropplæringen på bakgrunn av selvstendige analyser og
vurderinger av eksisterende teorier og metoder, og som samtidig ivaretar gode faglige, sosiale og
praktisk-estetiske læringsprosesser
 kan vurdere uventede innspill fra elever og ta begrunnede valg om respons
 kan undervise forsknings- og erfaringsbasert, både selvstendig og sammen med andre
 kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet, evne til samarbeid og til å
arbeide systematisk
 har profesjonsfaglig digital kompetanse og kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og
bruke dem i opplæringen på måter som styrker og utvikler begynneropplæringsdidaktikk
Generell kompetanse
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Studenten
 kan analysere og kritisk vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger,
arbeide selvstendig med å videreutvikle egen kompetanse og justere egen praksis
 kan videreutvikle flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid og stimulere til demokratisk
deltakelse

Innhold






Faglig tilrettelegging for overgangen barnehage-skole og for begynneropplæring i lesing, skriving
og matematikk.
Didaktiske utfordringer i begynneropplæring sett i en flerspråklig, flerkulturell og internasjonal
sammenheng.
Kommunikasjon og klasseromskultur.
Faglig tilrettelegging for utforskende samtaler, didaktisk refleksjon, meningsskaping og dialog.
Organisering, klasseledelse og improvisasjon i begynneropplæringen.

Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige
aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være
godkjent før eksamen kan avlegges:
 Studenter skal gjennomføre minst to dagers observasjon på småskoletrinnet, fortrinnsvis i første
klasse. Observasjonen skal gjennomføres på bakgrunn av en godkjent problemstilling. Studenter
kan gjøre observasjonen i forbindelse med ordinær praksisperiode.
 Etter gjennomført observasjon leveres et individuelt skriftlig notat på 1000 ord +/-10 %. Notatet
er en sammenfatning av resultater.
 Notatet skal presenteres og drøftes i et seminarinnlegg på ca. 15 minutter på høgskolen.
 Studentene skal gi hverandre muntlig respons på innleggene og det er derfor obligatorisk
deltakelse på seminaret.
Nærmere retningslinjer gis i undervisningsplanen.

Vurdering
Eksamensform
Individuell muntlig eksamen på ca. 30 minutter.
Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler.
Sensorordning
Det benyttes intern og ekstern sensor.
Vurderingsuttrykk
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.
Ny/utsatt eksamen
Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Pensum
Eventuelle endringer i pensum skal godkjennes av studieleder.
Totalt ca. 980 sider. I tillegg kommer ca. 120 sider selvvalgt pensum i samråd med faglærere.
Alexander, R. (2008). Culture, Dialogue and Learning: Notes on an Emerging Pedagogy. I N. Mercer&
S. Hodgkinson (eds.) Exploring Talk in School (s.91-114). Los Angeles, London: Sage Publications Ltd
(23 sider)
Bae, B. (2012). Children and teachers as partners in communication. International Journal of Early
Childhood, 2012, Vol. 44(1), (s.53-69).(16 sider)
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Befring, E. (2014). Forebygging - tidlig innsats til barnets beste. I H. Bjørnsrud og S. Nilsen (Red.),
Tidlig innsats bedre læring for alle? (s. 22-34). Oslo: Cappelen Damm Akademiske (12 sider)
Blanton, M. (2008). Algebra and the Elementary Classroom: Transforming Thinking, Transforming Practice.
Portsmouth, NA: Heinemann. (136 sider)
Botten, G (2008). Om barns kreative tekstkompetanse i matematikk. I Lorentzen, R.T & Smidt, J.
(red). Å skrive i alle fag. Oslo: Universitetsforlaget. (10 sider)
Broström, S. (2009). Communication and continuity in the transition from kindergarten to school. In
H. Fabian and A-W. Dunlop. Transitions in the early years – debating continuity and progression for
children in early education (s. 52-62). New York: Routledge. (10 sider)
Christensen, H. (2015). Læreres kompetanse til improvisasjon i didaktiske samtaler. I H. Christensen
og R. Seyerstad Stokke (Red.) Samtalens didaktiske muligheter (s 201-217). Oslo: Gyldendal
Akademiske. (16 sider)
Daugaard, L. M & Johansen, B.M (2012). Tosprogede børns møde med metafiktion i en postmoderne
billedbok. Nordic Journal of ChildLit Aesthetics, Vol.3 (12 sider)
Dunlop, A-W. (2009). Perspectives on children as learners in the transition to school. In H. Fabian
and A-W. Dunlop. Transitions in the early years – debating continuity and progression for children in early
education (s. 98-110). London: Routledge. (12sider)
Egeberg, E. (2012). Flere språk – flere muligheter. Kap 5. Oslo: Cappelen Damm Akademiske
Eri, T. (2016). 'Culturally sensitive literacy ' versus 'school literacy practice': contradictions and
reflexivity in an extracurricular innovation at the school library. (15sider). In press.
Flatøy, I. (2010). Den digitale Abc-boka. I Tønnessen, E. S. (red). Sammensatte tekster. Barns
tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget. (18 sider)
Frost, J. (2009). Leseutvikling. Kap. 13 i Frost, J. Språk og leseveiledning i skolen. Oslo: Cappelen Damm
akademisk. (28 sider)
Gilliam, L. (2015). Sosiale barn og gode klasser. Konstruksjonen av siviliserte fellesskap i skolen. I L.
Gilliam og E. Gulløv Siviliserende institusjoner. Om idealer og distinksjoner i oppdragelse (s. 131-173).
Bergen: Fagbokforlaget. (42sider)
Hagtvedt, B.E. (2009). Eksperimenterende skriving og skriftspråklig utvikling. I Frost, J. Språk og
leseveiledning i skolen. Oslo: Cappelen Damm akademisk (18 sider)
Hana, G. M. (2014). Matematiske tenkemåter. (s.13 – 55, 205 - 228) Bergen: Caspar Forlag (67 sider)
Haug, P. (2006). Begynneropplæring og tilpasset opplæring. I P. Haug (Red.) Begynneropplæring og
tilpassa undervisning – kva skjer i klasserommet? (s.19 – 53). Volda: Caspar Forlag A/S. (28 sider)
Haug, P. (2010). Korleis kvinnelege og mannlege lærarar underviser. Bedre Skole. (4sider).
Kazemi, E., & Hintz, A. (2014). Intentional talk: How to structure and lead productive mathematical
discussions. (kap.4, s.55 – 76). Stenhouse Publishers. (21 sider)
Kazemi, E., & Hintz, A. (2014). Intentional talk: How to structure and lead productive mathematical
discussions. (Kap. 1-3). Stenhouse Publishers. (54 sider)
Klitmøller, J. (2015). Barns perspektiver på skolegang, undervisning og læring. I J. Klitmøller og D.
Sommer (red.) Læring, dannelse og utvikling. Kvalifisering for fremtiden i barnehage og skole (s. 247-261).
Oslo: Pedagogisk Forum. (14 sider)
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Kümmerling –Meibauer, B. & Meibauer, J. (2013). Towards a Cognitive Theory of Picturebooks.
International Research in Children’s Literature 6.2 (s.143–160. Edinburgh University Press (15 sider)
Lillejord, S., Børte, K., Halvorsrud, K. Ruud, E. & Freyr, T. (2015). Tiltak med positiv innvirkning på
barns overgang fra barnehage til skole – en systematisk kunnskapsoversikt (s. 25- 63). Oslo:
Kunnskapssenter for Utdanning. (38 sider).
Løvlie, L. (2015). Det uforutsettes pedagogikk. I G-E. Torgersen (Red.) Pedagogikk for det uforutsette.
(s. 267-272). Bergen: Fagbokforlaget. (10 sider)
Maagerø, E. (2010). Hva skal vi med trollene? I Tønnessen, E. S. (red). Sammensatte tekster. Barns
tekstpraksis. Oslo: Universitetsforlaget. (16 sider)
Maagerø, E (2014). Grammatikk for de yngste? I Hvistendahl, R & Roe, A (red.). Alle tiders
norskdidaktiker. Festskrift til Frøydis Hertzberg på 70-årsdagen. Oslo: Novus. (18 sider)
Maher, C. (2009). Children's Reasoning: Discovering the Idea of Mathematical Proof. I D. A.
Stylianou, M. L. Blanton & E. J. Knuth (Red.), Teaching and Learning Proof Across the Grades: A K-16
Perspective. (s. 120-132). Routledge (12 sider).
Matthiesen N. (2015). Skole og hjem: når voksne samarbeider om barns læring. I J. Klitmøller og D.
Sommer (red.) Læring, dannelse og utvikling. Kvalifisering for fremtiden i barnehage og skole. (s. 225-243).
Oslo: Pedagogisk Forum. (18 sider)
Matre, S. Kibsgaard, D. & Solheim, R. (2012). Ekspressive tekstar av unge skrivarar: om kjensleutløp,
identitetsarbeid og skriveutvikling. I S. Matre, D. K. Sjøhelle & R. Solheim (red.). Teorier om tekst I
møte med skolens lese- og skrivepraksiser. Oslo: Universitetsforlaget. (12sider)
Michelet, S. og Arnseth H.C.(2016). Examining the relationship between peer culture and formal
learning in the classroom. (15 sider) In press.
Olsen, R.V, Hopfenbeck, T.N. og Lillejord, S. (2013) Elevenes læringssituasjon etter Kunnskapsløftet.
Norsk pedagogisk tidsskrift, Vol.97(06), (s.355-369). (14 sider)
Palm,K. & Stokke,E,S. (2015). Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom. I H. Christensen & R. S.
Stokke (Red.), Samtalens didaktiske muligheter (s. 83 - 103). Oslo: Gyldendal akademisk. (19 sider)
Petersen, L. Ø. (2009). Matematikkopplæring og begrepsforståelse. I J. Frost (Red.), Språk- og
leseveiledning: I teori og praksis (s. 165-184). Oslo: Cappelen akademisk forlag. (19 sider)
Potter,C., Walker, G. & Keen, B. (2013). ‘I am reading to her and she loves it': benefits of engaging
fathers from disadvantaged areas in their children's early learning transitions. Early Years, 33:1, 74-89,
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Begynneropplæring 2
Emnekode og emnenavn

XXXX Begynneropplæring 2

Engelsk emnenavn

Initial Education 2

Studieprogrammet emnet inngår i

XXXX Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk
for trinn 1-7

Studiepoeng

15

Semester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Den forskende og reflekterende lærer
Innledning
Tre sentrale temaer i emnet Begynneropplæring 2: Den forskende og reflekterende lærer er samfunn og
utdanning, vurdering og endring og utvikling med relevans for arbeid på 1.-4. trinn.

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten
 har fordypet innsikt i vurdering av elevers læringsprosesser og i bruken av ulike vurderings- og
kartleggingsverktøy på individ- og samfunnsnivå
 har inngående kunnskap om fagdidaktisk, pedagogisk og annen relevant forskning og teori og
vitenskapelige tenkemåter
 har fordypet kunnskap om ulike filosofiske perspektiver med relevans for barn og
begynneropplæring
 har utvidet kunnskap om begynneropplæring sett i lys av den digitale samfunnsutviklingen
Ferdigheter
Studenten
 kan analysere teorier og metoder med relevans for begynneropplæring og bruke slik innsikt i
forsknings- og utviklingsarbeid og for å fremme elevers tenkning, utvikling og læring
 kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, analysere og forholde seg kritisk til
ulike teorier og metoder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å reflektere over og
begrunne ulike sider ved denne
 kan observere, analysere og vurdere elevers læring og utvikling på en selvstendig og kritisk måte,
gi læringsfremmende tilbakemeldinger og gjøre nødvendige endringer i opplæringen som ivaretar
elevenes behov
Generell kompetanse
Studenten
 kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger med
relevans for begynneropplæring og videreutvikle egen kompetanse, justere egen praksis og bidra
til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 kan bidra kunnskapsmessig til fagutvikling innenfor begynneropplæring i grunnopplæringen
 kan bruke sin kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet
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Innhold








Begynneropplæring sett i lys av utviklingstrekk i utdanning og samfunn
Ulike pedagogiske tilnærminger i opplæringen på 1.-4.trinn
Filosofiske perspektiver med relevans for barn og begynneropplæring
Didaktiske utfordringer i begynneropplæring i det digitale samfunnet
Faglig tilrettelegging og ulike vurderingspraksiser i begynneropplæringen
Læreres kompetanse i endrings- og utviklingsprosesser
En forskningstilnærming til bruk av klasseromobservasjoner for å videreutvikle egen praksis

Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige
aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være
godkjent før eksamen kan avlegges:
 I tilknytning til praksisstudiet i emne 2 skal studentene på bakgrunn av en godkjent problemstilling
gjennomføre et praktisk opplegg (for eksempel kartlegging/undervisning/veiledning) eller en
undersøkelse. Nærmere retningslinjer gis i undervisningsplanen.
o Etter praksisperioden leveres et individuelt skriftlig notat på 1000 ord +/- 10 %. Notatet er
en sammenfatning av resultater.
o Notatet skal presenteres og drøftes i et seminarinnlegg på ca. 15 minutter på høgskolen.
o Studentene skal gi hverandre muntlig respons på innleggene og det er derfor obligatorisk
deltakelse på seminaret.
 Deltakelse i seminar om masterprosjekt. Studenten skal forberede en indviduell muntlig
presentasjon på ca. 15 minutter av et mulig mastertema med problemstilling og aktuell
faglitteratur på bakgrunn av en godkjent skisse på ca. 1000 ord.

Vurdering
Eksamensform
En individuell skriftlig hjemmeoppgave (fagartikkel) etter selvvalgt tema innen emnets område på
6000 ord +/- 10 %. I fagartikkelen skal kandidaten utnytte kunnskapsstoff fra pensum (felles og
selvvalgt). Valgfri målform.
Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.
Sensorordning
Det benyttes intern og ekstern sensor.
Vurderingsuttrykk
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.
Ny/utsatt eksamen
Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått eksamen kan fagartikkelen
omarbeides én gang.

Pensum
Eventuelle endringer i pensum skal godkjennes av studieleder.
Totalt 1000 sider. I tillegg kommer ca. 100 sider selvvalgt pensum i samråd med faglærere.
Aagaard, J. (2005). Mediet er budskapet: IT og medier i hverdagen. I J. Klitmøller og D. Sommer
(Red.). Læring, dannelse og utvikling. Kvalifisering for fremtiden i barnehage og skole (s. 267-283). Oslo:
Pedagogisk Forum. (18sider)
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Begynneropplæring 3
Emnekode og emnenavn

XXXX Begynneropplæring 3

Emgelsk emnenavn

Initial Education 3

Studieprogrammet emnet inngår i

XXXX Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk
for trinn 1-7

Studiepoeng

15

Semester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Begynneropplæring i alle fag
Innledning
I emnet Begynneropplæring 3: Begynneropplæring i alle fag vil begynneropplæringsperspektiver i alle fag
på småskoletrinnet stå sentralt. Fagovergripende temaer som praktisk-estetiske arbeidsmåter, bruk
av både klasserommet, uterommet og naturen de første skoleårene vil vektlegges. I dette emnet skal
studentene videreutvikle sine kunnskaper om begynneropplæring i de andre fagene de har studert
ved siden av norsk og matematikk. Siden engelskopplæringen begynner allerede i første klasse i
grunnskolen, vil også dette faget trekkes inn. Emnet bygger videre på studentenes kunnskaper om
begynneropplæring i syklus 1.

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten
 har inngående kunnskap om fagdidaktikk i egne skolefag
 har utdypet kunnskap om hvordan engelsk kan integreres som en helhetlig del av
begynneropplæringen
 har avansert kunnskap om hvordan klasserommet og naturen kan brukes som læringsfremmende
miljøer for elever i grunnskolen
 har inngående kunnskap om praktisk-estetiske arbeidsmåter som egner seg i begynneropplæring
 har inngående kunnskap om hvordan skolen kan stimulere elevenes kreativitet
Ferdigheter
Studenten
 kan på selvstendig måte legge til rette for elevaktiviteter som stimulerer til læring ute og inne
 kan reflektere over og vurdere kritisk ulike arbeidsmåter og læringsressurser som brukes i
begynneropplæringen
 kan stimulere til kreative arbeidsmåter i sine skolefag
 kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som
styrker og utvikler begynneropplæringsdidaktikk
Generell kompetanse
Studenten
 kan bruke sin kunnskap til å se begynneropplæring i et helhetlig perspektiv i alle fag
 kan på bakgrunn av forskningsbasert kunnskap bidra til å drøfte og videreutvikle god
begynneropplæring i sine fag i samarbeid med kollegaer
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kan anvende et kritisk blikk på læreplaner og læremidler i ulike fag i et
begynneropplæringsperspektiv

Innhold





Begynneropplæringsperspektiver i ulike fag på småskoletrinnet
Begynneropplæring for det lekende og lærende barnet, som tar i betrakting både kroppslige,
affektive, kognitive, praktisk-estetiske og utforskende perspektiver
Uteområder og natur som læringsarena
Samspill mellom klasserommets fysiske muligheter og barns læring

Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige
aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være
godkjent før eksamen kan avlegges:
 Gruppevis muntlig seminarinnlegg der særtrekk ved begynneropplæringen i et annet fag enn
norsk og matematikk presenteres. Tidsramme 20 minutter.
 Studentene skal gi hverandre muntlig respons på innleggene og det er derfor obligatorisk
deltakelse på seminaret.
 I tillegg til det muntlige innlegget, leveres et individuelt skriftlig notat på 1000 ord +/- 10 %. Både
notat og seminarinnlegg må godkjennes. Nærmere retningslinjer gis i undervisningsplanen.


Studentene skal individuelt eller i gruppe på inntil tre velge tema for masteroppgave og levere
en prosjektskisse på 1800 ord +/- 10 % og en gjennomgang av forskningslitteratur knyttet til
masteroppgavens tema med et omfang på 1600 ord +/- 10%.

Vurdering
Individuell muntlig eksamen som består av en forberedt del om begynneropplæring i et skolefag
(forberedelsestid: én uke) og en del knyttet til pensumlitteraturen i emnet. 15 minutter på hver del.
Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler til den forberedte delen, ingen hjelpemidler til andre halvdel av eksaminasjonen.
Sensorordning
To interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning
og bruk av sensorer ved HiOA.
Vurderingsuttrykk
Det benyttes vurderingen Bestått/Ikke bestått.
Ny/utsatt eksamen
Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Pensum
Eventuelle endringer i pensum skal godkjennes av studieleder.
Ca. 600 sider felles pensum. I tillegg skal studenten velge ca. 500 sider pensum knyttet til egne
skolefag. Selvvalgt pensum skal godkjennes av faglærer.
Abney, S., Krulatz, A. (2015). Fostering multilingual competence in the EFL classroom. Nordic Journal
of Modern Language Methodology, North America, 3, jun. 2015 (s. 1-9). Available at:
<http://journal.uia.no/index.php/NJMLM/article/view/145/233>. Date accessed: 18 Oct. 2016. (9 sider)
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Austring, B. D. og Sørensen, M. (2006). Den skabende proces. I Æstetik og læring, grundbog om
æstetiske læreprocesser (s. 144-169). København: Hans Reitzels Forlag. (25 sider)
Austring, B. D. og Sørensen, M. (2010). Mot et læringsorientert estetikkbegrep. I Sætre, J. H. og
Salvesen, g. (Red.). Allmenn musikkundervisning (s. 39-53). Oslo: Gyldendal. ( 14 s.)
Becker, C. og Roos, J. (2016). An approach to creative speaking activities in the young learners’
classroom. Education Inquiry. Vol. 7, No. 1, March 2016 (s. 9 – 26). (17 sider)
Biesta, G. (2015). Democracy in the kindergarden. I K. E. Jansen, J. Kaurel og T. Paalerud (Red.).
Demokratiske praksiser i barnehagen (s. 21-44). Bergen: Fagbokforlaget. (23 sider)
Birkeland, Inger (2012). Rom, sted og kjønn: begrepsavklaringer og bruksanvisninger. (Kap 2). I
Krogstad, A., Hansen, G.K., Høyland, K., Moser, T. Rom for barnehage - flerfaglige perspektiver på
barnehagens fysiske rom (s. 47 -61). Bergen: Fagbokforlaget. (14 s)
de Jong, Marjanna (2005). Rummets magt og magten over rummet i daginstitution og skole. I Larsen,
K. Arkitektur, krop og læring (s. 69-86). København: Hans Reitzels Forlag. (17.s.)
Engelsrud, G. (2010). Betydninger av teori(er) om kroppen. I K. Steinsholt & K. P. Gurholt (Red.),
Aktive liv: idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse (s. 35-50). Trondheim:
Akademisk Forlag. (15 sider)
Fjørtoft, I. (2004). Landscape as playscape: The effects of natural environments on children's play and
motor development. Children Youth and Environments, 14(2), (s. 21-44). (23 sider)
Fjørtoft, I. (2012). Barnas lekebiotoper – et landskapsøkologisk perspektiv på barns bruk av
uteområder. (kap 3) I Krogstad, A., Hansen, G.K., Høyland, K., Moser, T. Rom for barnehage flerfaglige perspektiver på barnehagens fysiske rom (s 65-76. Bergen: Fagbokforlaget. (11 sider)
Frøyland, M. (2010). Mange erfaringer i mange rom. Oslo: Abstrakt forlag AS. (150 sider)
Greve, A. og Løndal, K. (2012). Læring for lek i barnehage og skolefritidsordning. Nordisk
Barnehageforskning. 5(19), (s. 1-14). (14 sider)
Gulløv, E. og Højlund, S. (2005). Materialitetens pædagogiske kraft. I. K. Larsen (Red.) Arkitektur, krop
og læring (s. 21-40). København: Hans Reitzels Forlag. (19 sider)
Jenssen, A.R. (2014). Fag i uterom. I Vingdal, Inger Marie (red). Fysisk aktiv læring. Oslo: Gyldendal
Akademisk.
Johnston, J. (2011). Learning in the Early Years. I W. Harlen (Red.), ASE Guide to Primary Science
Education (s. 25-33). Hampshire, England: The Association for Science Education. (8 sider)
Jordet, A. N. (2011). Uteskole – en del av skolens utvidede læringsrom. Hentet April 11, 2016 fra
Skoven i skolen: http://www.skoven-i-skolen.dk/content/uteskole-%E2%80%93-en-del-av-skolensutvidede-l%C3%A6ringsrom# (20 sider)
Kirkeby I.M., Gitz-Johannesen, T. og Kampman, J. (2005). Samspil mellem fysisk rum og hverdagsliv i
skolen. I. K. Larsen (Red.) Arkitektur, krop og læring (s 43-65) København: Hans Reitzels Forlag. (22
sider)
Munkebye, E. & Staberg, R:L. (2014). Lesing av naturfagtekster i småskolen. –En kasusstudie knyttet til
leselekser. Norsklæreren 3 (s. 22-30). (8 sider)
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Nordstrand, A.W. & Karsrud, F.T (2014). Sted, fortelling og literacy: Om sammenhengen mellom
sted, kultur og barns læring og språkutvikling. Barn årgang 32, nr 2, 2014 (s. 51-69). (17 sider)
Sæbø, A. B. & Allern, T-H. (2010) Hva kan drama som læringsform bidra med i undervisnings- og
læringsprosessen? Norsk pedagogisk tidsskrift (94) 2, (s. 245-256). (11 sider)
https://www.idunn.no/npt/2010/03/art04?highlight=allern#highlight
Sommer, D. (2015). Tidlig skole eller lekende læring? Evidensen for langtidsholdbar læring og utvikling
i barnehagen. I J. Klitmøller og D. Sommer (Red.). European Perspectives on Music Education 2. (s.
Læring, dannelse og utvikling. Kvalifisering for fremtiden i barnehage og skole (s. 65-82). Oslo: Pedagogisk
Forum. (17sider)
Stavrou, N. E. og Telemachou, N. N (2013). Nurturing Children’s creative skills and musical creativity
in primary school. I de Vugt, A. og Malmberg, I. (red.) (s. 119-136). Innsbruck: Helbling. (17 sider).
Stroebelt, M. (2009). Lek og dannelse – en idehistorisk skisse. I MUSIKK med leik og LEIK med musikk
(s. 25-43). Oslo: Universitetsforlaget. (18 sider)
Sæbø, A. B. (2016). Drama, estetiske læreprosesser og klasseledelse. I Drama som læringsform. Oslo:
Universitetsforlaget. (14 sider)
Tangaard L. (2015). Å fremme barns kreativitet: fremtidens krav. I J. Klitmøller og D. Sommer (red.)
Læring, dannelse og utvikling. Kvalifisering for fremtiden i barnehage og skole (s. 185-199). Oslo:
Pedagogisk Forum. (14 sider)
Tønnesen, E. S. (2010). Et multimodalt læringsmiljø. I E. S. Tønnesen & M. Vollan. Begynneropplæring i
en sammensatt tekstkultur. Kristiansand: Høyskoleforlaget (18 sider)

21

FAGPLAN
Masteroppgave
(30 studiepoeng)
Master Thesis (30 ECTS credits)
Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for trinn 1-7
Heltid
Studieprogramkode:
XXXX
Emnekode:
XXXX

Fagplanen ble godkjent i studieutvalget 14. november 2016
Gjeldende fra høstsemesteret 2017
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Innledning
Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7/trinn 5-10
trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 7. juni 2016, nasjonale retningslinjer for
grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7/trinn 5-10 av 1. september 2016 og programplan for
grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for trinn 1-7 ved Høgskolen i Oslo og Akershus og
Steinerhøyskolen, godkjent hhv. av utdanningsutvalget ved Fakultet LUI 29. februar 2018 og styret
ved Steinerhøyskolen 13. februar 2018.
Gjennom masteroppgaven demonstrerer studenten sin profesjonsrettede og forskningsforankrede
kompetanse i masterfaget gjennom å gjennomføre et forsknings- og utviklingsprosjekt. Studenten
videreutvikler sin kompetanse innen et avgrenset fagområde og bruker teori og forskningsmetoder
på en etisk bevisst måte til å utvikle ny kunnskap innenfor fagfeltet. Gjennom arbeidet med prosjektet
videreutvikles studentens kompetanse til å lese og formidle faglige problemstillinger på et avansert
nivå.

Målgruppe
Aktive studenter som er tatt opp til femårig grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for
trinn 1-7, i tråd med programplanen for grunnskolelærerutdanningen.

Forkunnskapskrav
For å kunne levere masteroppgaven til sensur må følgende være bestått:



FOU-oppgaven
Emnet Vitenskapsteori og metode

Progresjonskravene for grunnskolelærerutdanningene er nærmere beskrevet i programplanen.

Læringsutbytte
Læringsutbyttet er nærmere beskrevet i emneplanen.

Fagets innhold og oppbygging
Faget består av ett emne på 30 studiepoeng.
Semester
Vår

Emnekode og emnenavn
XXXX Masteroppgave

Studiepoeng
30

Skikkethetsvurdering
Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket.
Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av
studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør
en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for
yrket. Studenter som viser liten evne til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få
melding om dette. De skal få råd og veiledning for å gjøre dem i stand til å oppfylle kravene om
lærerskikkethet eller få råd om å avslutte utdanningen. Beslutninger om skikkethet kan fattes
gjennom hele studiet.
Se høgskolens nettsted for mer informasjon om skikkethetsvurdering.

Arbeidskrav
Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for
eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller
annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist.
Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.
3

Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav
innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til to nye
innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med
faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert
gyldig årsak, får ingen nye forsøk..

Vurderings-/eksamensformer
Sem.
Høst

Emnekode og

Sp.

emnenavn
XXXX Masteroppgave

30

Vurderings/eksamensform

Vurderingsuttrykk

Skriftlig hjemmeoppgave og
muntlig eksamen

A-F

Sensor

Intern og
ekstern

Vurderingskriterier
Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse for eksamen

Fremragende

Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Svært høyt kunnskapsnivå.
Svært god analytisk evne og stor grad av selvstendighet. Kandidaten viser
solid analytisk forståelse. Kandidaten viser særdeles god kunnskap og
særdeles god oversikt over eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten
viser svært gode ferdigheter i anvendelsen av denne kunnskapen.

Meget god

Meget god prestasjon. Meget god oversikt over kunnskapsfeltet. Kan bruke
kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser meget god analytisk forståelse.
Kandidaten viser meget god kunnskap og oversikt over eksamensemnets
faglige innhold. Kandidaten viser meget gode ferdigheter i anvendelsen av
denne kunnskapen.

God

Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kan gjøre
greie for de viktigste elementene i fagfeltet. Viser god selvstendighet på de
viktigste områdene. Kandidaten viser analytisk evne og forståelse.
Kandidater viser god innsikt i de viktigste kunnskapselementene og
sammenhengene i eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten behersker
bruken av disse kunnskapselementene.

Nokså god

En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kan til en viss grad
bruke kunnskapen selvstendig. Kandidaten viser i en viss grad analytisk evne
og forståelse. Kandidaten viser en del innsikt i de viktigste
kunnskapselementene og sammenhengene i eksamensemnets faglige
innhold, men oversikt over de viktigste kunnskapselementene mangler.
Kandidaten behersker i en viss grad bruken av disse kunnskapselementene.

E

Tilstrekkelig

En prestasjon som tilfredsstiller minimumskravene gitt som
læringsutbyttebeskrivelser. Kandidaten viser begrenset, men tilstrekkelig,
analytisk evne, forståelse og selvstendighet. Kandidaten har tilstrekkelig
oversikt over viktige kunnskapselement i eksamensemnets faglige innhold,
men kandidatens kunnskap er ufullstendig og preget av begrenset innsikt i
sammenhengene i emnet. Kandidaten behersker i begrenset grad bruken av
disse kunnskapselementene.

F

Ikke bestått

Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Mangler
både detaljkunnskap og oversikt. Kandidaten viser svært liten analytisk evne
og forståelse. Kandidaten viser store og åpenbare kunnskapsmangler i

A

B

C

D
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eksamensemnets faglige innhold. Kandidaten viser liten innsikt i
sammenhengene.

Rettigheter og plikter ved eksamen
Studentens rettigheter og plikter framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som
regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt
eksamen.
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Emneplan: Masteroppgave
Emnekode og emnenavn
Engelsk emnenavn
Studieprogrammet emnet inngår i
Studiepoeng
Semester
Undervisningsspråk

XXXX Masteroppgave
Master Thesis
XXXX Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk
for trinn 1-7
30
Vår
Veiledningsspråk bestemmes i samråd mellom veileder og
student

Innhold
Masteroppgaven skal være et selvstendig, vitenskapelig arbeid der studenten demonstrerer innsikt i
aktuell forskning og teorier, metoder og tilnærminger som er relevante for oppgavens tema og
problemstilling. Masteroppgaven skal være profesjonsrettet og praksisorientert. Masteroppgaven i
undervisningsfag skal ha solid forankring i fag og fagdidaktikk, og kan i tillegg omfatte elementer fra
pedagogikk. Masteroppgave i en av pedagogikkfordypningene, profesjonsrettet pedagogikk, digital
pedagogikk eller spesialpedagogikk skal være orientert mot arbeid i klasserommet og bør knyttes til
undervisning og læring i fag.
Faglig leder for studiet oppnevner en veileder, eventuelt to veiledere (hovedveileder og biveileder).
Det gis inntil 14 timer veiledning på masteroppgaven.

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten
 har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i valgt pedagogisk
fordypning
 har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde med klar relevans for lærerarbeid i grunnskolen
 har inngående kunnskap om relevant nasjonal og internasjonal forskning og utviklingsarbeid
 har inngående kunnskap om teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
Ferdigheter
Studenten
 kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning
 kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om masterfagets egenart, verdigrunnlag
og historie og bruke slik innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid
 kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsretta kunnskap i masterfaget til utforskning av nye
problemområder
Generell kompetanse
Studenten
 kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger i et konkret forsknings- og
utviklingsprosjekt
 kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til
profesjonsutøvelsen
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Arbeids- og undervisningsformer
Arbeidet med masteroppgaven er i hovedsak et selvstendig arbeid, supplert med veiledning og
seminarer hvor studentene legger fram sitt arbeid for hverandre.
Delingskonferanse
Etter fristen for innlevering av masteroppgaven blir det arrangert en delingskonferanse der
studentene legger fram tema og funn fra egen masteroppgave. Hensikten med konferansen er å
utvikle kompetansen til å formidle egen og andres forskning på en forsvarlig måte. Dette forutsetter
en kompetanse til å forholde seg kritisk og konstruktivt til forskningsarbeid.

Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter at følgende arbeidskrav er godkjent:




Deltakelse på oppstartsseminar: hver student presenterer tema og metode for masteroppgaven
på et seminar, normalt tidlig i 10. semester. På seminaret presenteres og drøftes relevante sider
ved det tidlige arbeidet med masteroppgaven. Studenten må også delta som diskusjonspartner for
medstudentene i gruppa. Presentasjonen skal være på om lag 15 minutter
Delta i samtaler med veileder etter oppsatt plan

Formålet med arbeidskravene er fundert på læringsutbyttebeskrivelsene som krever at studenten, på
et avansert nivå, kan formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til
profesjonsutøvelsen. Å utvikle slik kompetanse krever at man har mulighet til å formidle og diskutere
problemstillinger.

Vurdering
Eksamensform
Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil 3 studenter, omfang ved individuell
innlevering 20.000 ord +/-), dersom to studenter skiver sammen er omfanget 30 000 ord +/- 10 %,
dersom tre studenter skriver sammen er omfanget 40 000 ord +/- 10 %. I tillegg gjennomføres en
individuell muntlig eksamen på om lag 40 minutter. I muntlig eksamen presenterer studenten sin
masteroppgave i om lag 20 minutter og blir eksaminert om sentrale problemstillinger i
masteroppgaven i om lag 20 minutter. Det gis én karakter på masteroppgaven og muntlig eksamen.
Karakteren fastsettes etter den muntlige eksamenen.
Hjelpemidler til eksamen
Masteroppgaven: alle hjelpemidler er tillatt
Individuell muntlig: den innleverte masteroppgaven
Sensorordning
En intern og en ekstern sensor vurderer masteroppgaven og muntlig eksamen. Bruk av sensorer er
nedfelt i retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Vurderingsuttrykk
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.
Ny/utsatt eksamen
Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave i samme studieprogram når studenten
tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat. Dersom masteroppgaven vurderes til ikke
bestått, kan studenten levere ny eller revidert oppgave én gang, jf. § 5-6 i forskrift om studier og
eksamen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.
Ved klage på karakterfastsetting på masteroppgaven, må muntlig eksamen gjennomføres på nytt.
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FAGPLAN
Matematikk og matematikkdidaktikk
(15+15+15 studiepoeng)
Mathematics and Mathematics Education (15+15+15 ECTS credits)
Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for trinn 1-7
Heltid
Studieprogramkode:
XXXX
Emnekoder:
XXXX
XXXX
XXXX

Fagplanen ble godkjent i studieutvalget 10. november 2016
Gjeldende fra høstsemesteret 2017

Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI)
Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning

Innhold
Fagplan ..........................................................................................................Feil! Bokmerke er ikke definert.
Emneplan Matematikk og matematikkdidaktikk 1 ..............................Feil! Bokmerke er ikke definert.
Emneplan Matematikk og matematikkdidaktikk 2 ................................................................................................8
Emneplan Matematikk og matematikkdidaktikk 3 ................................................................................................8
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Innledning
Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7/trinn 5-10
trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 7. juni 2016, nasjonale retningslinjer for
grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7/trinn 5-10 av 1. september 2016 og programplan for
grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for trinn 1-7 ved Høgskolen i Oslo og Akershus og
Steinerhøyskolen, godkjent hhv. av utdanningsutvalget ved Fakultet LUI 29. februar 2018 og styret
ved Steinerhøyskolen 13. februar 2018.
Faget skal representere en progresjon og utvidelse med utgangspunkt i matematikkfaget i syklus 1.
Undervisningen er forskningsbasert i betydningen at den og pensum er oppdatert på nyere forskning
og utviklingsarbeid, og at den som underviser har forskningserfaring fra emnet eller relaterte emner.
Arbeidsmåtene i kurset er tett knyttet til forskning og utviklingsarbeid. Faget behandler matematikk
sett i sammenheng med undervisning. I tillegg til matematikkfaglige emner omhandler faget hvordan
matematikken har utviklet seg historisk og hvordan matematikken er oppbygd, hvordan elever
utvikler matematikkompetanse og hvordan undervisning og formidling av matematikk kan foregå på
ulike nivåer i utdanningssystemet. Emnene skal gi et faglig og metodologisk grunnlag for selvstendig
arbeid med egen masteroppgave.
Gjennom faget vil studentene utvikle inngående kunnskaper om matematikk både som vitenskapsfag
og som skolefag. De vil også utvikle inngående kunnskaper om hva nyere forskning sier om hvordan
barn og unge lærer matematikk, og om hvordan de som lærere skal kunne arbeide med elever på
ulike måter slik at matematikklæring kan skje.

Målgruppe
Studenter som er tatt opp til femårig grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for trinn 1-7.

Opptakskrav
Faget er tilgjengelig som valgfag for aktive studenter ved grunnskolelærerutdanningen i tråd med
utdanningenes programplan.
Opptak til Matematikkdidaktikk krever fullført 60 studiepoeng matematikk på syklus 1.

Læringsutbytte
Læringsutbyttet er nærmere beskrevet i emneplanene.

Fagets innhold og oppbygging
Matematikkdidaktikk (45 studiepoeng) er bygget opp av tre emner à 15 studiepoeng. Emnene er
Matematikkdidaktikk1, Matematikkdidaktikk 2 og Matematikkdidaktikk 3. Grunnskolelærerstudenter
må velge emne 1 og emne 2 innenfor et fag uavhengig om masteroppgaven skal være i fagdidaktikk
eller profesjonsrettet pedagogikk. Emne 3 kan byttes med andre emner i tråd med nasjonale
retningslinjer.
Semester
Høst
Vår
Høst

Emnekode og emnenavn
Matematikk og matematikkdidaktikk 1
Matematikk og matematikkdidaktikk 2
Matematikk og matematikkdidaktikk 3

Studiepoeng
15
15
15

3

Fagets arbeids- og undervisningsformer
Faget er organisert med forelesninger, seminargrupper og selvstendig arbeid. I faget vil de faglige og
de didaktiske aspektene i sterk grad integreres. Studentene skal gjennomføre arbeidskrav i løpet av
faget, både individuelt og i grupper. Det dreier seg om arbeid med og refleksjoner rundt elevers
arbeid med matematikk, gjennomføring av korte undervisningsopplegg/observasjoner, drøfting av
ulike typer matematikkfaglige oppgaver med mer. Noen av arbeidskravene kan bli knyttet til arbeid i
veiledet praksis.
Læringsledelse og dypere forståelse av elevmangfold
Gjennom emne 1 får studentene en dypere teoretisk forståelse for hvordan elevers læring av
matematikk foregår. I emne 2 er vekten mer på ulike perspektiver på undervisning, og studentene
arbeider med disse teoretisk og praktisk. Gjennomgående i studiet er det vekt på den enkelte elevens
tenkning og å bygge videre på elevenes kompetanse, på kommunikasjon i klasserommet og den gode
matematiske samtalen.
Forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen
Matematikklærers daglige arbeid i skolen er også representert i pensum. Klasseromsforskning i
matematikk danner en kilde for oppdatert kunnskap, og gir innsikt i forskningens betydning for lærers
praksis, og hvordan systematisk innsamling av empiri kan utnyttes for å utvikle egen praksis. Et
arbeidskrav i emne 2 består av et utviklingsarbeid i skolen.
Utvikling av endringskompetanse
Studentenes endringskompetanse utvikles gjennom en iterativ prosess av handling og refleksjon. I
faget får studentene innsikt i samspillet mellom matematisk kompetanse, lærerkompetanse, identitet
og profesjonsutøvelse. I tillegg møter studentene i emne 2 modeller som tillater dem å bruke denne
innsikten til å endre sin praksis, for eksempel ved bruk av videoopptak fra egen undervisning og
gjennom Lesson Study.
Klasseledelse og lærerrollen sett fra faget
I emne 3 møter studentene forskning som belyser lærerrollen og matematikkundervisningen,
nasjonalt og internasjonalt. Gjennom syklus 1 og emne 1 og 2 har studentene fått et grunnlag for å
vurdere kritisk hvordan klasseledelse i matematikkfaget kan utøves for å bidra til gode holdninger til
matematikkfaget, læring og trivsel.
Internasjonale perspektiver
Matematikk og matematikkdidaktikk er internasjonale fagområder. Arbeid med matematikkhistorien
viser studentene hvordan ulike sivilisasjoner har bidratt i matematikkens utvikling. Litteratur innen
matematikkdidaktikken viser likheter og forskjeller mellom det norske matematikkfaget og faget i
andre land. I emne 2 og 3 står det sentralt å anlegge et internasjonalt, komparativt perspektiv på
undervisningstradisjoner, også gjennom klasseromsforskning om algebraundervisning i forskjellige
land. Pensum vil være på engelsk og ulike skandinaviske språk.
Praksistilknytning
Ved siden av en forskningslitteratur som for en stor del er praksisbasert, vil studentene også selv
gjennomføre arbeidskrav i praksisfeltet.
Praksisopplæring
Praksisopplæring er nærmere beskrevet i programplanen og plan for praksis.
Skikkethetsvurdering
Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket.
Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av
studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør
en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for
yrket. Studenter som viser liten evne til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få
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melding om dette. De skal få råd og veiledning for å gjøre dem i stand til å oppfylle kravene om
lærerskikkethet eller få råd om å avslutte utdanningen. Beslutninger om skikkethet kan fattes
gjennom hele studiet.
Se høgskolens nettsted for mer informasjon om skikkethetsvurdering.

Arbeidskrav
Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for
eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller
annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist.
Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med fagansvarlig.
Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav
innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til én ny innlevering/utførelse.
Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med faglærer. Studenter som
ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert gyldig årsak, får ingen nye
forsøk.
I programplanen er de fagovergripende temaene på de ulike studieårene og semestrene beskrevet. I
tilknytning til disse kan det være krav til tilstedeværelse og/eller andre arbeidskrav.
Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i den enkelte emneplan.

Vurderings-/eksamensformer
Vurderingsuttrykk

Sem.

Emnekode og emnenavn

Sp.

Vurderings-/eksamensform

Høst

Matematikk og
matematikkdidaktikk 1

15

Individuell skriftlig eksamen
under tilsyn

A-F

Vår

Matematikk og
matematikkdidaktikk 2

15

Individuell muntlig eksamen

A-F

Høst

Matematikk og
matematikkdidaktikk 3

15

Individuell skriftlig
hjemmeeksamen

A-F

Sensor
To
interne
sensorer
Intern
og
ekstern
sensor
To
interne
sensorer

Samlet vurdering
Det gis ingen samlet vurdering i Matematikkdidaktikk. Emnene vil hver for seg bli oppført på
vitnemålet.
Vurderingskriterier
Symbol
A

B

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse for eksamen

Fremragende

Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor
kompetanseområdene i faget. Viser fremragende evne til refleksjon og
selvstendig tenkning når det gjelder læringsmål, fagets egenart og
tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

Meget god

Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor
kompetanseområdene i faget. Viser meget god evne til refleksjon og
selvstendig tenkning når det gjelder læringsmål, fagets egenart og
tilrettelegging av et godt læringsmiljø.
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God

Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i
faget. Viser god evne til refleksjon og selvstendig tenkning når det gjelder
læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

Nokså god

Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor
kompetanseområdene i faget. Viser begrenset evne til refleksjon og
selvstendig tenkning når det gjelder læringsmål, fagets egenart og
tilrettelegging av et godt læringsmiljø.

E

Tilstrekkelig

Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor
kompetanseområdene i faget. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig
tenkning når det gjelder læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et
godt læringsmiljø.

F

Ikke bestått

Har utilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter innenfor
kompetanseområdene i faget.

C

D

Rettigheter og plikter ved eksamen
Studentens rettigheter og plikter framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som
regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt
eksamen.
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Emneplaner
Matematikk og matematikkdidaktikk 1
Emnekode og emnenavn
Engelsk emnenavn
Studieprogrammet emnet inngår i
Studiepoeng
Semester
Undervisningsspråk

XXXX Matematikk og matematikkdidaktikk 1
Mathematics and Mathematics Education 1
XXXX Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk
for trinn 1-7
15
Høst
Norsk og engelsk

Innledning
Emnet Matematikk og matematikkdidaktikk 1 handler om hvordan matematisk kunnskap utvikles. På
den ene siden ser vi på hvordan matematisk kunnskap er utviklet gjennom historien og på
matematikkens egenart. Det legges vekt på matematikkens oppbygning ved hjelp av stringente
beviser. Dette behandles med vekt på tallteori, og studentenes kompetanse innen tallteori skal også
utvikles gjennom emnet. På den andre siden ser vi på hvordan elever tilegner seg matematisk
kunnskap, gjennom arbeid med sentrale læringsteorier. Noe av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten
 har avansert kunnskap i tallteori med relevans for grunnskolen
 har inngående kunnskap om matematikkdidaktisk forskning og teori relevant for læring i
matematikk
 har inngående kunnskap om elevers læring
Ferdigheter
Studenten
 kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om matematikkfagets egenart,
verdigrunnlag og historie og bruke slik innsikt i undervisning
Generell kompetanse
Studenten
 kan analysere og vurdere relevante faglige problemstillinger
 har profesjonsfaglig digital kompetanse knyttet til tallteori

Innhold
Dette emnet har to hovedområder. Det ene hovedområdet er matematikkens egenart, filosofi og
historie. Disse aspektene behandles med tallteori som hovedeksempel. Det andre hovedområdet er
teorier om læring - hvordan utvikler elever matematisk kompetanse? Elevers holdninger og
selvoppfatning er en del av dette. Her går vi i dybden på ulike overordnede teorier.
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Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige
aktiviteter. Å utvikle “inngående kunnskap” som læringsutbyttebeskrivelsene krever, forutsetter at
man også har anledning til drøftinger, muntlig og skriftlig. På denne bakgrunn er det følgende
arbeidskrav:
 Studentene skal individuelt eller i gruppe tre ganger legge fram og drøfte et oppgitt fagstoff,
tidsramme om lag 20 minutter per gang. De må likeledes delta i drøfting av andres framlegg i
minst fem undervisningsøkter.
 En individuell innleveringsoppgave med et omfang på 5-10 sider knyttet til det matematikkfaglige
innholdet i emnet.

Vurdering
Eksamensform
Skriftlig individuell eksamen under tilsyn på 6 timer.
Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler.
Sensorordning
To interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning
og bruk av sensorer ved HiOA.
Vurderingsuttrykk
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.
Ny/utsatt eksamen
Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Pensum
Eventuelle endringer i pensum skal godkjennes av studieleder.
Innføring
Gates, P. (Ed.). (2001). Issues in mathematics teaching. Oxon: Routledge. (kap. 1-6) (88s)
Tallteori
Carlson, Jim (2004). A Short Course in Python for Number Theory. Hentet 16. oktober 2010 fra
https://www.math.utah.edu/~carlson/hsp2004/PythonShortCourse.pdf. (16 s.)
Watkins, J. J. (2013). Number Theory: A Historical Approach: Princeton University Press. (Kap. 15) (164s)
Filosofi
Shapiro, S. (2000). Thinking about Mathematics: The Philosophy of Mathematics. Oxford University
Press, s. 3-167 (165s)
Tallteori - epistemologisk
Antonsen, R. (2013). Logiske metoder. Kunsten å tenke abstrakt og matematisk. Universitetsforlaget.
(kap. 0-11) (136s)
Stylianides, A.J. & Ball, D.L. (2008). Understanding and describing mathematical knowledge for teaching:
knowledge about proof for engaging students in the activity of proving. J Math Teacher Educ, 11,
307–332. DOI 10.1007/s10857-008-9077-9. (26s)
Læringsteorier
Boaler, J. (2000). Multiple perspectives on mathematics teaching and learning (International perspectives
on mathematics education). Westport, Conn: Ablex. (Sider 1-44 og 105-144) (84s)
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Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende Delta Fagdidaktik. Danmark:
Forlaget Samfundslitteratur. (Kap 1-4) (149s)
Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity (Learning in doing: social,
cognitive, and computational perspectives). Cambridge: Cambridge University Press. (Sider 1102, 145-163) (121s)
I alt 949 sider.
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Matematikk og matematikkdidaktikk 2
Emnekode og emnenavn
Engelsk emnenavn
Studieprogrammet emnet inngår i
Studiepoeng
Semester
Undervisningsspråk

XXXX Matematikk og matematikkdidaktikk 2
Mathematics and Mathematics Education 2
XXXX Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk
for trinn 1-7
15
Vår
Norsk og engelsk

Innledning
Emnet Matematikk og matematikkdidaktikk 2 handler om undervisning i matematikk. Emnet gir
teoretiske perspektiver på undervisning i matematikk, herunder også tilpasset opplæring og
læringsorientert vurdering i matematikk. Studentene fordyper seg i litteratur om algebraundervisning.
Noe av undervisningen kan bli gitt på engelsk.

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten
 har avansert kunnskap i algebra og teorier om undervisning
 har inngående kunnskap om relevant forskning og teori
 har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og
behov
 har inngående kunnskap om begynneropplæring [gjelder trinn 1-7]
 har inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring
Ferdigheter
Studenten
 kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne
kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 kan planlegge og gjennomføre undervisning i matematikk som fremmer elevens vitenskapelige
tenkemåter
 kan på avansert nivå anvende prinsipp for matematikkfagets læringsorienterte vurdering og slik
bidra til at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
 kan utvikle, gjennomføre og evaluere forskningsbasert begynneropplæring som er forankra i
avansert kunnskap [gjelder trinn 1-7]
Generell kompetanse
Studenten
 kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med matematikkfaget som
grunnlag

Innhold
I dette emnet er det matematikkundervisningen som står i fokus. På den ene siden ser vi på en del
overordnede teorier for matematikkundervisning og har et komparativt perspektiv på disse.
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Vi bygger på teorier om lærerkompetanse (sett i sammenheng med teoriene ovenfor) og hvordan
lærerkompetanse kan utvikles, for eksempel gjennom Lesson Study. Videre er teorier om utvikling av
undervisningsforløp og -ressurser relevant.
På den annen side arbeider vi med et matematisk emne, algebra, og ser på forskning om
algebraundervisning, herunder også algebraundervisning basert på matematikkhistorien. En del av
litteraturen er forskjellig for studenter på utdanningen for trinn 1-7 og studenter på trinn 5-10, med
vekt på henholdsvis begynneropplæring og ungdomstrinnet.
En sentral del av emnet er å bruke utvalgte teorier for å utvikle, prøve ut og evaluere
undervisningsopplegg.

Arbeids- og undervisningsformer
Ved siden av arbeids- og undervisningsformene beskrevet i fagplandelen, vil studentene i dette emnet
gjennomføre undervisningsøvelser knyttet til fagstoffet i emnet.

Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige
aktiviteter. Å utvikle “inngående kunnskap” som læringsutbyttebeskrivelsene krever, forutsetter at
man også har anledning til drøftinger, muntlig og skriftlig. Det er også læringsutbyttebeskrivelser som
krever planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning. På denne bakgrunn er det følgende
arbeidskrav:
 Studentene skal individuelt eller i gruppe tre ganger legge fram og drøfte et oppgitt fagstoff,
tidsramme om lag 20 minutter per gang. De må likeledes delta i drøfting av andres framlegg i
minst fem undervisningsøkter.
 En skriftlig oppgave i gruppe knyttet til planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
av elever. Omfang 5000 ord +/- 10 %.

Vurdering
Eksamensform
Individuell muntlig eksamen på ca. 30 minutter.
Hjelpemidler til eksamen
Studentene kan ha med det skriftlige arbeidskravet til eksamen.
Sensorordning
Intern og ekstern sensor.
Vurderingsuttrykk
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.
Ny/utsatt eksamen
Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Pensum
Eventuelle endringer i pensum skal godkjennes av studieleder.
Matematikkundervisningen
Gates, P. (Ed.). (2001). Issues in mathematics teaching. Oxon: Routledge. (kap. 8-13) (154s)
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Kleve, B. (2010c). Vurdering for læring i matematikk. In S. Dobson & K. R. Engh (Eds.), Vurdering for
læring i alle fag (pp. 136-150). Kristiansand: Høyskoleforlaget. (14s)
Skott, J., Jess, K., & Hansen, H. C. (2008). Matematik for lærerstuderende Delta Fagdidaktik. Danmark:
Forlaget Samfundslitteratur Kap 5-7 og 10-11. (164s)
Swan, M. (2006). Collaborative learning in mathematics. A Challenge to our Beliefs and Practices. NRDC &
NIACE, s. 78-192 og s. 262-339 (193s).
Lærerkompetanse og utvikling av lærerkompetanse (herunder Lesson Study)
Ball, D. L., Hill, H., & Bass, H. (2005). Knowing Mathematics for Teaching; Who Knows Mathematics
Well Enough To Teach Third Grade, and How Can We Decide ? American Educator. (10s)
Fujii, T. (2014). Implementing Japanese Lesson Study in Foreign Countries: Misconceptions Revealed.
Mathematics Teacher Education and Development, 16(1) (14s)
Hole, A., & Kleve, B. (2012). The need for horizon content knowledge: examplified by work with
fractions in Norway. In G. Gunnarsdottir, F. Hreinsdottir, G. Palsdottir, M. Hannula, M.
Hannula-Sormunen, E. Jablonka, U. T. Jankvist, A. Ryve, P. Valero & K. Wæge (Eds.),
Proceedings of Norma 11, The sixth nordic conference on mathematics education. Reykjavik:
University of Iceland Press. (10s)
Kleve, B., & Solem, I. H. (2015). A contingent opportunity taken, investigating in-between fractions. In
K. Krainer & N. Vondrová (Eds.), Proceedings of the Ninth Congress of the European Society for
Research in Mathematics Education (pp. 10). Prague, : European Society for Research in
Mathematics Education (10s)
McDonald, M., Kazemi, E., & Kavanagh, S. S. (2013). Core practices and pedagogies of teacher
education a call for a common language and collective activity. Journal of Teacher Education,
64(5), 378-386. (7s)
Ng, S. F. (2015). How a Singapore Teacher Used Videos to Help Improve Her Teaching of the PartWhole Concept of Numbers and the Model Method. InCases of Mathematics Professional
Development in East Asian Countries (s. 61-82). Springer Singapore. (22s)
Rowland, T., & Zazkis, R. (2013). Contingency in Mathematics Classroom: Opportunities Taken and
Opportunities Missed. Canadian Journal of Science, Mathematics and Technology Education,
13(2), 137-153. (16s)
Selling, S. K., Garcia, N., & Ball, D. L. (2016). What Does it Take to Develop Assessments of
Mathematical Knowledge for Teaching?: Unpacking the Mathematical Work of Teaching. The
Mathematics Enthusiast, 13(1/2), 35-51. (15s)
Shulman, L. S. (1986). Those Who Understand: Knowledge Growth in Teaching. Educational
Researcher, 15(2), 4-14. (11s)
Star, J. R., & Stylianides, G. J. (2013). Procedural and Conceptual Knowledge: Exploring the Gap
Between Knowledge Type and Knowledge Quality. Canadian Journal of Science, Mathematics
and Technology, 13(2), 169-181. (22s)
Stylianides, G. J., & Stylianides, A. J. (2010). Mathematics for teaching: A form of applied mathematics.
Teaching and Teacher Education, 26, 161-172. (11s)
Turner, F., & Rowland, T. (2008). The Knowledge Quartet: A Means of Developing and Deepening
Mathematical Knowledge in Teaching? http://www.mathsed.org.uk/mkit/MKiT5_Turner&Rowland.pdf (11s)
Design research
Kieran, C., Doorman, M. & Ohtani, M. (2015). Frameworks and Principles for Task Design. I A.
Watson, & M. Ohtani (Red.), Task Design In Mathematics Education: an ICMI study 22 (s. 19–
81). Cham, Switzerland: Springer International Publishing. (63s)
Sack, J., & Vazquez, I. (2011). The intersection of lesson study and design research: A 3-D
visualization development project for the elementary mathematics curriculum. In Lesson study
research and practice in mathematics education (pp. 201-220). Springer Netherlands. (20s)
Algebra - didaktisk
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Carraher, D. W., & Schliemann, A. D. (2015). Powerful Ideas in Elementary School Mathematics. In L.
D. English & D. Kirshner (Eds.) Handbook of International Research in Mathematics Education.
(3. utgave, s.191-218). New York: Taylor & Francis. (28s)
Clark, K. (2012). History of mathematics: illuminating understanding of school mathematics concepts
for prospective mathematics teachers. Educational Studies in Mathematics, 81(1), 67-84. doi:
10.1007/s10649-011-9361-y (17s)
Dougherty, B. (2008). Measure Up: A quantitative view of early algebra. In J. J. Kaput, D. W.
Carraher, & M. L. Blanton (Eds.), Algebra in the early grades (pp. 389–412). New York:
Routledge. (24s)
Fujii, T. (2014). Understanding the Concept of Variable Through Whole-Class Discussions. I Leung,
F. K. S., Park, K. & Holton, D.: Algebra teaching around the world. SensePublishers. (s. 129-148)
(20s)
Katz, V. J. & Barton, B. (2007). Stages in the History of Algebra with Implications for Teaching.
Educational Studies in Mathematics, 66(2), 185-201. doi:10.1007/s10649-006-9023-7 (17s)
Kieran, C., Pang, J., Schifter, D., & Ng, S. F. (2016). Survey of the State of the Art. In Early Algebra (s.
3-31). Springer International Publishing. (28s)
Ng, S. F., & Lee, K. (2009). The model method: Singapore children's tool for representing and solving
algebraic word problems. Journal for Research in Mathematics Education, 282-313. (22s)
Park, K., & Leung, F. K. (2014). Eye of the Beholder: The Discrepancy between the Teacher’s
Perspectives and Students’ Perspectives on Algebra Lessons in Korea. I Leung, F. K. S., Park,
K. & Holton, D.: Algebra teaching around the world. SensePublishers. (s. 99-112) (14s)
Russell, S. J., Schifter, D., & Bastable, V. (2011). Developing algebraic thinking in the context of
arithmetic. In J. Cai & E. Knuth (Eds.), Early algebraization (pp. 43-69). New York, Springer.
(27s)
Algebra kun for 1-7
Blanton, M., Stephens, A., Knuth, E., Gardiner, A. M., Isler, I., & Kim, J.-S. (2015b). The development of
children’s algebraic thinking: The impact of a comprehensive early algebra intervention in third
grade. Journal for Research in Mathematics Education,46, 39–87. (49s)
Radford, L. (2015). Early algebraic thinking: Epistemological, semiotic, and developmental issues. In
The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical Education (s. 209-227).
Springer International Publishing. (19s)
Algebra kun for 5-10
Leung, F. K., Clarke, D., Holton, D., & Park, K. (2014). How is Algebra Taught around the World?. In
Algebra Teaching around the World (s. 1-15). SensePublishers. (15s)
Novotná, J., & Hošpesová, A. (2014). Traditional Versus Investigative Approaches to Teaching
Algebra at the Lower Secondary Level. I Leung, F. K. S., Park, K. & Holton, D.: Algebra
teaching around the world. SensePublishers. (s. 59-79) (21s)
I alt hhv. 1032 sider (trinn 1-7) og 1000 sider (trinn 5-10).
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Matematikk og matematikkdidaktikk 3
Emnekode og emnenavn
Engelsk emnenavn
Studieprogrammet emnet inngår i
Studiepoeng
Semester
Undervisningsspråk

XXXX Matematikk og matematikkdidaktikk 3
Mathematics and Mathematics Education 3
XXXX Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk
for trinn 1-7
15
Høst
Norsk og engelsk

Innledning
Emnet Matematikk og matematikkdidaktikk 3 omhandler ulike kritiske perspektiver på
matematikkfaget. Vi ser faget ut fra et flerkulturelt perspektiv, demokratisk perspektiv og
likestillingsperspektiv. Matematikkens rolle i samfunnet og matematikkfagets rolle i skolen belyses.
Studentene fordyper seg i temaet modellering. I løpet av emnet utvikler studentene en prosjektskisse
og gjør en litteraturgjennomgang rettet mot masteroppgaven. Noe av undervisningen kan bli gitt på
engelsk.

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten
 har avansert kunnskap i matematikk og matematikkdidaktikk
 har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og etikk
Ferdigheter
Studenten
 kan analysere og sammenfatte forskning på et avgrenset område
 kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som
styrker og utvikler matematikkfagets didaktikk
Generell kompetanse
Studenten
 kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig
felleskap på den enkelte skole
 har profesjonsfaglig digital kompetanse knyttet til modellering
 kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen

Innhold
Emnet har to hovedområder. Det ene er matematikkens rolle i samfunnet og matematikkfagets rolle i
skolen. Her behandles blant annet perspektiver som
 flerkulturelt perspektiv
 likestillingsperspektiv
 hva internasjonale studier sier om norsk matematikkundervisning, og et kritisk blikk på
internasjonale studier og testing av elever
 etiske perspektiver
 matematikk og demokrati
 matematisk modellering
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Det andre hovedområdet peker fram mot masteroppgaven. I undervisningen skal det arbeides med
etiske spørsmål knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til skolen. Studentene skal utarbeide
en prosjektskisse for en masteroppgave og også foreta en litteraturgjennomgang som forarbeid til
masteroppgaven.

Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige
aktiviteter.
 Studenten skal individuelt eller i gruppe på inntil tre velge tema for masteroppgave og levere
prosjektskisse på 1800 ord +/- 10 %.
 Studenten skal individuelt eller i gruppe på inntil tre levere en gjennomgang av forskningslitteratur
knyttet til masteroppgavens tema med et omfang på 1600 ord +/- 10 %.
 En individuell innleveringsoppgave (med et omfang på 5-10 sider) knyttet til det matematikkfaglige
innholdet i emnet.
Prosjektskisse og gjennomgangen av forskningslitteraturen skal vise forståelse for hva som er faglig
relevante temaer å arbeide videre med i masteroppgaven. Arbeidskravene vil danne grunnlag for
tildeling av veileder til masteroppgaven. For å sikre at studenten utvikler «profesjonsfaglig digital
kompetanse knyttet til modellering», som én av læringsutbyttebeskrivelsene foreskriver, må
studenten gjennomføre et modelleringsrelatert arbeid.

Vurdering
Eksamensform
Skriftlig, individuell hjemmeeksamen over fem dager, omfang 3200 ord +/- 10 %.
Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.
Sensorordning
To interne sensorer. En tilsynssensor er tilknyttet emnet, i henhold til retningslinjer for oppnevning
og bruk av sensorer ved HiOA.
Vurderingsuttrykk
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.
Ny/utsatt eksamen
Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Pensum
Eventuelle endringer i pensum skal godkjennes av studieleder.
Matematikkens rolle i samfunnet
Grabiner, J. V. (2014) “The Role of Mathematics in Liberal Arts Education” in M.R. Matthews (ed.),
International Handbook of Research in History, Philosophy and Science Teaching, DOI
10.1007/978-94-007-7654-8_25, http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-007-76548_25 s. 793-836 (44 s)
Gates, P. (Ed.). (2001). Issues in mathematics teaching. Oxon: Routledge. (kap. 17-19) (53s)
Modellering
Ärlebäck, J. B. (2009). On the use of realistic Fermi problems for introducing mathematical modelling
in school. The Mathematics Enthusiast, 6(3), 331-364. (26s)
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Blum, W. (2015). Quality Teaching of Mathematical Modelling: What Do We Know, What Can We
Do?. I Sung Je Cho (Red.) The Proceedings of the 12th International Congress on Mathematical
Education (s. 73-96). Springer International Publishing. (18s)
Blum, W., & Ferri, R. B. (2009). Mathematical modelling: Can it be taught and learnt?. Journal of
mathematical modelling and application, 1(1), 45-58. (11s)
Clarke, D., & Roche, A.(2015). The Signpost: Where Was This Photograph Taken? I Lott, J. W. og
Lott, C. J.: Mathematical Lessons learned from across the world: pre-kindergarden - 8, NCTM,
Reston, USA. (s. 105-110) (5s)
Greefrath, G. (2015). Problem Solving Methods for Mathematical Modelling. I Mathematical Modelling
in Education Research and Practice (pp. 173-183). Springer International Publishing. (8s)
Livy, S and Muir, T and Herbert, S. (2015) Problem Solving with Mr. Splash. I Lott, J. W. og Lott, C. J.:
Mathematical Lessons learned from across the world: 7 - 12, NCTM, Reston, USA. (s. 5-14) (9s)
Mousoulides, N., & Christou, (2015). There is a Trouble in Paradise: Severe Water Shortage
Problem in Cyprus. I Lott, J. W. og Lott, C. J.: Mathematical Lessons learned from across the
world: pre-kindergarden - 8, NCTM, Reston, USA. (s. 111-116) (5s)
Reit, X. R., & Ludwig, M. (2015). An Approach to Theory Based Modelling Tasks. In Mathematical
Modelling in Education Research and Practice (s. 81-91). Springer International Publishing. (9s)
Skovsmose, O., & Valero, P. (2001). Breaking political neutrality: The critical engagement of
mathematics education with democracy. I Atweh, B., Forgasz, H. & Nebres, B. (Red.) Sociocultural aspects of mathematics education: An international research perspective, 37-56. (20s)
Van Den Heuvel-Panhuizen, M. (2003). The didactical use of models in realistic mathematics
education: An example from a longitudinal trajectory on percentage. Educational Studies in
Mathematics, 54(1), 9-35. (23s)
Modellering kun for trinn 1-7
Peter-Koop, A. (2004). Fermi problems in primary mathematics classrooms: Pupils’ interactive
modelling processes. Mathematics education for the third millenium: Towards 2010, 454-461.
(8s)
Modellering kun for trinn 5-10
Blomhøj, M. and Kjeldsen, T. H. (2015) The Decay of Alcohol and THC in the Human Body. I Lott, J.
W. og Lott, C. J.: Mathematical Lessons learned from across the world: 7 - 12, NCTM, Reston,
USA. (s.107-115) (7s)
Matematikkfagets rolle i skolen
Alrø, H. & Skovsmose, O. (2005) Undersøgende samarbejde i matematikundervisningen - udvikling af ICModellen. Institut for Uddannelse, Læring og Filosofi, Aalborg Universitet. (21s)
Barnes, Y. & Solomon, Y. (2013) The Discipline of Noticing as a path to understanding: researching
from the inside. International Review of Qualitative Research Vol. 6, No. 3, Fall 2013, pp. 360–
375. (15s)
Boaler, J. (2003) Studying and capturing the complexity of practice – the case of the ‘Dance of
Agency’. In Pateman, N., Dougherty, B. and Zilliox, J. (Eds. 2003) Proceedings of the 27th annual
conference of the International Group for the Psycology of Mathematics education. (Vol. 1, pp. 3-16)
Honolulu, HI: PME. (14s)
Boaler, J. (2002) The development of disciplinary relationships: knowledge, practice, and identity in
mathematics classrooms. For the Learning of Mathematics, 22 (1), 42-47. (12s)
Boaler, J. (2012) From psychological imprisonment to intellectual freedom – the different roles that
school mathematics can take in student’s lives. Paper presented at 12th International Congress
on Mathematical Education 8 July – 15 July, 2012, COEX, Seoul, Korea (19s)
Boaler, J. & Greeno, J. (2000) Identity, Agency and Knowing in Mathematics Worlds. In Jo Boaler
(ed.) Multiple Perspectives on Mathematics Teaching and Learning. Ablex Publishing. (30s)
Carvalho, C. & Solomon, Y. (2012) Supporting statistical literacy: what do culturally relevant/realistic
tasks show us about the nature of pupil engagement with statistics? International Journal of
Educational Research 55, 57-65. (9s)

16

Grønmo, L. S., Onstad, T., Nilsen, T., Hole, A., Aslaksen, H., & Borge, I. C. (2012). Framgang, men
langt fram. Norske elever prestasjoner i matematikk og naturfag i TIMSS 2011. Akademika
forlag 2012. s. 7-50, 121-134. (58s)
Kleve, B. (2010). Educational reforms, how are they implemented? In B. Sriraman, S. Goodchild, C.
Bergsten, C. Michelsen, G. Palsdottir, O. Steinthorsdottir & L. Haapasalo (Eds.), The First
Sourcebook on Nordic Research in Mathematics Education: Norway, Sweden, Iceland, Denmark and
contributions from Finland (pp. 155-168): Age. (12s)
Kleve, B. (2012). Fra læreplanreform og matematikklæreres forestillinger til praksis i klasserommet. In
T. Hopfenbeck, M. Kjærnsli & R. V. Olsen (Eds.), Kvalitet i norsk skole: Internasjonale og
nasjonale undersøkelser av læringsutbytte og undervisning Oslo: Universitetsforlaget. (12s)
Kleve, B., & Penne, S. (2012). Crosscurricularity in a Literacy Perspective: Contrast, Confrontation
and Metalinguistic Awareness. International Journal of Educational Research, 55, 48-56. (12s)
Kleve, B. (2013). The role of theory in the interpretation of teaching and learning in mathematics
classrooms. In B. Grevholm, P. S. Hundeland, K. Juter, K. Kislenko & E. Persson (Eds.), Nordic
research in didactics of mathematics: past, present and future (pp. 347-365). Oslo: Cappelen
Damm Akademisk. (18s)
Kleve, B. (2014). Identitet, forforståelse og literacy i matematikkfaget. In B. Kleve, S. Penne & H.
Skaar (Eds.), Literacy og fagdidaktikk i skole og lærerutdanning (pp. 84-105). Oslo: Novus. (22s)
Kleve, B., & Penne, S. (2016). Learning subjects in School - being outsiders or insiders in the
disciplinary discourse of mathematics and Language 1. International Journal of Educational
Research, 78, 41-49. doi:http://dx.doi.orghttp://dx.doi.org/10.1016/j.ijer.2016.05.014 (9s)
Lerman, S. (2006) Learning Mathematics as Developing Identity in the Classroom. In Liljedahl, P (Ed.
2006) Proceedings of the 2005 Annual Meeting of the Canadian Mathematics Education Study
Group / Groupe Canadien d'Étude en Didactique des Mathématiques. Published by
CMESG/GCEDM. Burnaby, BC. Canada. (11s)
Picker, S. H & Berry, J. S. (2000) Investigating pupils’ images of mathematicians, Educational Studies in
Mathematics 43: 65–94, 2000. (30s)
Sfard, A. (2001). There is More to Discourse than Meets the Ears: Learning from mathematical
communication things that we have not known before. Educational Studies in Mathematics,
46(1/3), (pp. 13-57). (45s)
Sfard, A. and Prusak, A. (2005). Telling Identities: In search of an analytic tool for investigating
learning as a culturally shaped activity. Educational Researcher, 34, 4, pp. 14-22. (8s)
Shanahan, T., & Shanahan, C. (2008). Teaching Disciplinary Literacy to Adolescents: Rethinking
Content Area Literacy. Harvard Educational Review, 78(1), 40-59. (19s)
Sjøberg, S. (2014) PISA-syndromet. Hvordan norsk skolepolitikk blir styrt av OECD. Nytt norsk
tidsskrift, 31 (1), s. 30-43. (14s)
Solomon, Y. (2012) Finding a voice? Narrating the female self in mathematics Educational Studies in
Mathematics 80:171-183. (12s)
Solomon, Y., Eriksen, E., Smestad, B., Rodal, C., & Bjerke, A. H. (2015). Prospective teachers
navigating intersecting communities of practice: early school placement. Journal of
Mathematics Teacher Education, 1-18. (18s)
Stigler, J. W., & Hiebert, J. (2009). The teaching gap: best ideas from the world's teachers for improving
education in the classroom. New York: Free Press. (180s)
With, K. & Solomon, Y (2014) Choosing mathematics in Norway and England: discourses of gender,
equity and choice. Paper presented as part of a symposium Gender in the Nordic Countries,
NORMA, Turku, Finland, June. (10s)
Etikk
Gates, P. (Ed.). (2001). Issues in mathematics teaching. Oxon: Routledge. (kap. 7) (12s)
Selvvalgt pensum
Selvvalgt pensum knyttet til litteraturgjennomgangen (200 sider). Selvvalgt pensum må godkjennes av
faglærer.
Totalt henholdsvis 1017 sider (for trinn 1-7) og 1016 sider (for trinn 5-10).
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Innledning
Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7/trinn 5-10
trinn, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 7. juni 2016, nasjonale retningslinjer for
grunnskolelærerutdanningen trinn 1-7/trinn 5-10 av 1. september 2016 og programplan for
grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for trinn 1-7 ved Høgskolen i Oslo og Akershus
(HiOA) og Steinerhøyskolen, godkjent hhv. av utdanningsutvalget ved Fakultet LUI 29. februar 2018
og av styret ved Steinerhøyskolen 13. februar 2018.
Fagfordypningen i norsk og norskdidaktikk skal gi faglig og didaktisk kunnskap om språk og litteratur i
Norge, og også om nordiske og andre kulturers språk, fortellinger og litteratur. Sentrale temaer er
elevenes utvikling av muntlige ferdigheter, skriving og lesing, også i et andrespråksperspektiv. Emnet
skal særskilt legge til rette for teoretisk refleksjon og analyse basert på faglig og didaktisk forståelse
og fortolkning av språk og litteratur. Fagfordypningen skal gi utvidet innsikt i litterære tekster som
kan engasjere barn og unge, og gi utvidet fagdidaktisk kunnskap om sammensatte tekster i ulike
medier, fagtekster og ulike skjønnlitterære sjangre for barn, ungdom og voksne.

Målgruppe
Studenter som er tatt opp til femårig grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for trinn 1-7.

Opptakskrav
Faget er tilgjengelig som valgfag for aktive studenter ved grunnskolelærerutdanningen.
Opptak til Norskdidaktikk krever fullført 60 studiepoeng Norsk på syklus 1.

Læringsutbytte
Læringsutbyttet er nærmere beskrevet i emneplanene.

Fagets innhold og oppbygging
Masterfaget i norsk og norskdidaktikk (45 studiepoeng) er bygget opp av tre emner à 15 studiepoeng.
Emnene er Norskdidaktikk 1, som tar opp litterære emner, Norskdidaktikk 2, som tar opp språklige
emner, og Norskdidaktikk 3, som gir muligheter for å velge emner innenfor et gitt tilbud.
Grunnskolelærerstudenter må velge emne 1 og emne 2 innenfor et fag uavhengig om
masteroppgaven skal være i fagdidaktikk eller profesjonsrettet pedagogikk. Emne 3 kan byttes med
andre emner i tråd med nasjonale retningslinjer.
Semester
Høst
Vår
Høst

Emnekode og emnenavn
XXXX Norsk og norskdidaktikk 1
XXXX Norsk og norskdidaktikk 2
XXXX Norsk og norskdidaktikk 3

Studiepoeng
15
15
15

Fagets arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen på emnet vil i hovedsak være i form av forelesninger og/eller seminarer og veiledning.
Emnet krever stor grad av selvstendig arbeid med å sette seg inn i pensum.
Læringsledelse og dypere forståelse av elevmangfold
Norsk er et dannelsesfag der likestilling og toleranse for mangfold står sentralt. I norskstudiet får
studentene forskningsbasert innsikt i hvordan elever føres inn i førstespråkets fagdiskurser. Gjennom
undervisning og praksiserfaringer blir studentene bevisstgjort elevers individuelle særtrekk, kjønn og
språklig og kulturell bakgrunn, slik at de kan gi tilpasset opplæring til beste for hver enkelt elev.
Forsknings- og utviklingsarbeid relatert til skolen
Emnenes fagpensum knyttes til en selvstendig utarbeidelse av en prosjektskisse til masteroppgaven
som del av Emne 2. Denne skissen skal inkludere både vitenskapsteoretiske og metodiske vinklinger
som skal gi svar på norskfaglige og norskdidaktiske forskningsspørsmål.
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Utvikling av endringskompetanse
Fagpensumet skal gi grunnleggende kunnskap og kritiske perspektiver på den norske skolen, lære- og
fagplaner, elevers læring og på norskfaglig praksis, også i et historisk perspektiv. Denne
kunnskapsbaserte, kritiske tilnærming til skole og læring forbereder studentene til en skole- og
undervisningshverdag i kontinuerlig endring.
Klasseledelse og lærerrollen sett fra faget
Lærerrollen er uløselig knyttet til fagets undervisningsstrategier, i norskfaget gjelder dette spesielt
dialogiske undervisningsformer. Studiet skal rette oppmerksomheten mot slike undervisningsformer
fordi disse kan fungere inkluderende i et mangfoldig klassemlijø. Fordi norskfaget har et spesielt
ansvar for tekstopplæring, vil studiet gjennomgående diskutere nyere literacy-perspektiver.
Internasjonale perspektiver
Som kultur- og språkfag står norskfaget i et dynamisk forhold til internasjonale strømninger.
Norskfaget i skolen skal inkludere elever som ikke har norsk som førstepråk, men har norsk som
opplæringsspråk. Dette mangfoldet skal benyttes som en ressurs, både ved at det synliggjør «det
norske» og ved at det endrer «det norske» på en inkluderende måte. Likheter og ulikheter med de
skandinaviske landene kan også utnyttes, og legge grunnen for et fortsatt nært kulturelt og
demokratisk samarbeid mellom landene. Som didaktisk formidlings- og vitenskapsfag drar norskfaget
veksler på språk og litteratur fra andre land. Pensum er på engelsk og skandinaviske språk. Noe av
undervisningen kan blir gitt på engelsk.
Praksistilknytning
I løpet av masteremnene skal studentene ha 30 dager praksisstudium. Norskdidaktiske
problemstillinger aktualisert i løpet av praksisbolkene tas opp i seminargrupper.
Praksisopplæring
Praksisopplæring er nærmere beskrevet i programplanen.
Skikkethetsvurdering
Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket.
Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av
studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør
en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for
yrket. Studenter som viser liten evne til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få
melding om dette. De skal få råd og veiledning for å gjøre dem i stand til å oppfylle kravene om
lærerskikkethet eller få råd om å avslutte utdanningen. Beslutninger om skikkethet kan fattes
gjennom hele studiet.
Se høgskolens nettsted for mer informasjon om skikkethetsvurdering.

Arbeidskrav
Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for
eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller
annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist.
Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med ansvarlig faglærer.
Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav
innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til to nye
innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med
faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert
gyldig årsak, får ingen nye forsøk.
I programplanen er de fagovergripende temaene på de ulike studieårene og semestrene beskrevet. I
tilknytning til disse kan det være krav til tilstedeværelse og/eller andre arbeidskrav.
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Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i den enkelte emneplan.

Vurderings-/eksamensformer
Sem.

Emnekode og
emnenavn

Sp.

Vurderings/eksamensform

Høst

XXXX Norsk og
norskdidaktikk 1

15

Individuell muntlig eksamen

Vår

XXXX Norsk og
norskdidaktikk 2

15

Individuell skriftlig
hjemmeoppgave (fagartikkel)

Høst

XXXX Norsk og
norskdidaktikk 3

15

Individuell prøveforelesning

Vurderingsuttrykk
A-F
A-F
A-F

Sensor
Intern og
ekstern
sensor
Intern og
ekstern
sensor
Intern og
ekstern
sensor

Samlet vurdering
Det gis ingen samlet vurdering i Norsk og norskdidaktikk. Emnene vil hver for seg bli oppført på
vitnemålet.
Vurderingskriterier
Symbol
A

B

C

D

E

F

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse for eksamen

Fremragende

Viser fremragende kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene
i faget. Viser fremragende evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold
til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Arbeidet
er særdeles godt og korrekt formulert språklig.

Meget god

Viser meget gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i
faget. Viser meget god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til
læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Arbeidet
er svært godt og korrekt formulert språklig.

God

Viser gode kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i faget.
Viser god evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til læringsmål,
fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Arbeidet er godt og
korrekt formulert språklig.

Nokså god

Viser begrensede kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i
faget. Viser begrenset evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til
læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø. Arbeidet
er delvis godt og korrekt formulert språklig.

Tilstrekkelig

Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskaper og ferdigheter innenfor
kompetanseområdene i faget. Viser noe evne til refleksjon og selvstendig
tenkning i forhold til læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt
læringsmiljø. Arbeidet tilfredsstiller minimumskravene til god og korrekt
språklig framstilling.

Ikke bestått

Har utilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter innenfor kompetanseområdene i
faget. Viser dårlig evne til refleksjon og selvstendig tenkning i forhold til
læringsmål, fagets egenart og tilrettelegging av et godt læringsmiljø og/eller
arbeidet tilfredsstiller ikke minimumskravene til god og korrekt språklig
framstilling.
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Rettigheter og plikter ved eksamen
Studentens rettigheter og plikter framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som
regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt
eksamen.
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Emneplaner
Norsk og norskdidaktikk 1
Emnekode og emnenavn
Engelsk emnenavn
Studieprogrammet emnet inngår i
Studiepoeng
Semester
Undervisningsspråk

XXXX Norsk og norskdidaktikk 1
Norwegian Education 1
XXXX Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk
for trinn 1-7
15
Høst
Norsk

Litterære emner
Innledning
Emne 1 skal gi faglig og didaktisk kunnskap om norsk litteratur, men også om nordiske og andre
kulturers fortellinger og litteratur. Sentrale temaer er elevenes utvikling av hermeneutiske
tenkemåter og tilnærminger til tekst. Emnet skal særskilt legge til rette for teoretisk refleksjon og
analyse basert på faglige begrunnelser for bruk av litteratur i opplæringen, og didaktisk forståelse av
litteraturens plass i et tekstsamfunn. Fagfordypningen skal gi utvidet innsikt i litterære tekster som
kan engasjere barn og unge, og gi utvidet fagdidaktisk kunnskap om sammensatte tekster i ulike
medier, fagtekster og ulike skjønnlitterære sjangre for barn, ungdom og voksne.

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte, definert for områdene kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten har
 utvidet kunnskap om norskfaget og norskfagets ulike tekster i historisk perspektiv, inkludert
læreplankunnskap
 utvidet kunnskap om norskdidaktiske utfordringer i et flerspråklig, flerkulturelt og internasjonalt
perspektiv
 fordypet forskningsbasert kunnskap om litteraturens potensial til å utvide elevenes forståelse av
seg selv og andre
 fordypet kunnskap om literacy som dannelsesbegrep og som mulighet til å forstå, fortolke og
skape tekst
 inngående kunnskap om og forståelse av litteraturens danningsmuligheter og estetikk
 inngående kunnskap om forholdet mellom barn og unges lese- og skriveutvikling og samfunnets
sjangrer og språkbruk i ulike medier
 utvidet kunnskap om bruk av skjønnlitteratur i begynneropplæringen
 utvidet kunnskap om tekster som kan engasjere barn og unge
Ferdigheter
Studenten kan
 planlegge og gjennomføre undervisning basert på didaktisk refleksjon i norskfaget
 analysere og formidle litterære tekster som kan engasjere barn og unge og utvikle bredde- og
dybdelesing
 analysere og formidle barne- og ungdomslitteratur i ulike medier for å fremme leselyst og
lesemotivasjon hos både gutter og jenter
 problematisere faglig relevante sammenhenger innen norsk og norskdidaktikk på en
forskningsmessig måte
 håndtere fagspørsmål på en faglig og forskningsmessig forsvarlig måte
7



redegjøre skriftlig og muntlig på en kompetent norskfaglig måte

Generell kompetanse
Studenten kan
 bidra kunnskapsmessig til fagutvikling innenfor norsk og norskdidaktikk i grunnopplæringen
 formidle forskningsbasert kunnskap i norsk og norskdidaktikk skriftlig og muntlig på en reflektert
og faglig forsvarlig måte
 bruke sin kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet

Innhold






Eldre og nyere litterære tekster for barn, unge og voksne
Sammensatte tekster i ulike medier
Formidling og resepsjon av litteratur
Litteratur i literacy- og danningsperspektiv
Litteraturdidaktikk og hermeneutiske perspektiver

Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige
aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være
godkjent før eksamen kan avlegges:
Seminarframlegg i gruppe. Arbeidskravet er todelt:
 Et framlegg skal knyttes til pensum og perspektiver i emne 1 etter nærmere retningslinjer.
Framlegget skal ha en lengde på 20 minutter.
 Den andre delen av arbeidskravet innebærer å gi en muntlig respons til en annen gruppes
framlegg. Responsen skal presenteres rett etter framlegget. Den har en tidsramme på 10
minutter som inkluderer tid spørsmål rettet til den andre gruppen.

Vurdering
Eksamensform
Individuell, muntlig eksamen på ca. 30 minutter.
Sensorordning
Det benyttes intern og ekstern sensor.
Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler.
Vurderingsuttrykk
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.
Ny/utsatt eksamen
Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Pensum
Teoripensum i fagfordypningen er på om lag 900 sider. Tekstpensum kommer i tillegg. Eventuelle
endringer skal godkjennes av studieleder.
Arizpe, E. & Styles, M. (2015). Children reading pictures: Interpreting visual texts. Florence: Taylor and
Francis. Utdrag: Del 2, Theoretical perspectives and new research on children responding to
picturebooks, s 121-141 (21 s.)
Birkeland, T., Risa, G., & Vold, K. B. (2005). Norsk barnelitteraturhistorie. Oslo: Det Norske Samlaget.
(Utvalg i samråd med faglærer, ca. 50 s.)
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Chambers, A. (1990) Den implisitte lesaren. I T. Birkeland, & G. Risa (Red.), Litteratur for barn: artiklar
om barns bøker og lesing (s. 27-37). Oslo: Cappelen/LNU. (11 sider)
Christensen, N. (2014) Frit valg på alle hylder?: når voksne bestemmer, hvad børn skal læse. Hentet
fra http://www.litteratursiden.dk/artikler/frit-valg-paa-alle-hylder-naar-voksne-bestemmer-hvadboern-skal-laese (2 s.)
Eco, U. (oversatt av J. Rognlien). (1994). Seks turer i fortellingenes skoger. Oslo: Tiden Norsk
Forlag. Utdrag: Kap. 2 Skogene i Loisy, s 40-66.
http://www.nb.no/nbsok/nb/4e6864588d2e4028f70fa6ba585ee324.nbdigital?lang=no#6 (27 s.)
Egan, K. (2007). The Educated Mind. How Cognitive Tools Shape our Understanding. Chicago: The
University of Chicago Press. Utdrag: Kap. 2 Mythic understanding, s. 33-70. (38 s.)
Evans, M. (2006). Innføring i dramaturgi. Teater, film, fjernsyn (utdrag s. 25-50). Oslo: Cappelen
akademisk forlag. (26 s.)
Fish, S. E. (1980). Is there a text in this class: the authority of interpretive communities Cambridge, Mass.:
Harvard University Press. Utdrag: Is there a text in this class? s. 303-321. (19 s.)
Gee, J. P., Allen, A. & Clinton, K. (2001). Language, Class, Identity: Teenagers Fashioning Themselves
Through Language. Linguistics and Education, 12 (2), 175–194. (20 s.)
Gee, J. P. (2005). An Introduction to Discourse Analysis. Theory and Method. London/New York:
Routledge. Utdrag: s. 10- 70. (61 s.)
Harms, L. P. (2005). De levende billeders dramaturgi, bind 1 København: DR. Utdrag: s. 20-35 + s. 91122. (48 s.)
Heath, S. B. (1982). What no bedtime story means: Narrative skills at home and school. Language in
society, 11 (1), 49-76. http://anthropology.msu.edu/anp420-us15/files/2012/06/4.-Heath-BedtimeStories.pdf (28 s.)
Henkel, A. Q., Fibiger, J., Kaspersen, P., Kjerkegaard, S., & Jørgensen, M. (2012). Videre i teksten.
Litteraturpædagogiske positioner og muligheder. København: Hans Reitzel. Utdrag: Kap. 3, 5 og 6.
(43 s.)
Kress, G. & van Leeuwen, T. (2008). Reading Images. The Grammar of Visual Design. New York:
Routledge. Utdrag: s. 45-96. (51 s.)
Kümmerling-Meibauer, B., & Meibauer, J. (2013). Towards a cognitive theory of picturebooks.
International Research in Children's Literature, 6 (2), 143-160. http://www.linguistik.unimainz.de/mitarbeiter/meibauer/publikationen/pubaufsaetze/Paper%2039b%20Cognitive%20Theory%20of%20PB%20OFFPRINT.pdf (18 s)
Lothe, J. (2008). Fiksjon og film: Narrativ teori og analyse. Oslo: Universitetsforlaget. Utdrag: Kap. 2, s.
22-75. (54 s.)
Mjør, I. (2012). Barnelitterære ryggmargsrefleksar. Innspel til forskingshistorie – perspektiv på
forsking og kritikk. BLFT-Nordic Journal of ChildLit Aesthetics , 3, 1-12.
http://www.childlitaesthetics.net/index.php/blft/article/view/20084/25166 (13 s.)
Nikolajeva, M. (2014). Reading for learning: cognitive approaches to children's literature (Vol. 3). John
Amsterdam/Philadelphia: Benjamins Publishing Company. Utdrag: Innledning What is cognitive
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criticism and what's in it for children's literature research? og kap. 1 Knowledge of the world, s. 1- 48
(49 s.)
Nikolajeva, M. & Scott, C. (2000) The Dynamics of Picturebook Communication, Children’s Literature
in Education, 31 (4), 225-239. (15 s.)
Nussbaum, M. (2016) Litteraturens etikk. Følelser og forestillingsevne. Oslo: Pax. Utdrag: s. 7-61 + s. 167211. (100 s.)
Ommundsen, Å. M. (2012). Avkolonisert barndom, koloniserende teori? Internasjonal barnelitterær
teori i konflikt med kunstnerisk praksis i samtidens norske barnelitteratur. Edda, 99 (02), 104-115.
(12 s.)
Ommundsen, Å.-M. (2016). Who are these picturebooks for? Controversial picturebooks and the
question of audience. I Evans, J. (Red.), Challenging and Controversial Picturebooks: Creative and Critical
Responses to Visual Texts (s. 71-94). London and New York: Routledge. (24 s.)
Penne, S. (2007). Min mening og min verden - om kulturer, klasser og litteraturundervisning på
ungdomstrinnet. I Ämnesdidaktik ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Rikskonferensen i
ämnesdidaktik 2006 (s. 231-244). Kristianstad: Univ. Press. http://www.divaportal.org/smash/get/diva2:276929/FULLTEXT01.pdf (14 s.)
Penne, S. (2012). Når delen erstatter helheten: litterære utdrag og norskfagets lærebøker. I Teorier
om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser. I S. Matre, D. K. Sjøhelle & R. Solheim (Red.),
Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser (s. 163-174). Oslo: Universitetsforlaget. (12
s.)
Rosenblatt, L. (2015) Making Meaning with Texts: Selected Essays. Portsmouth: Heinemann. Utdrag:
kap. 1-2. (50 s.)
Skaftun, A. (2009). Litteraturens nytteverdi. Bergen: Fagbokforlaget/LNU. Utdrag: kap. 1., s. 7-28 (22 s.)
Steinfeld, T. (2005). Litteraturhistorie i norskfaget - historiske linjer og aktuelle perspektiver. I B.K
Nicolaysen & L. Aase (Red.), Kulturmøte i tekstar. Litteraturdidaktiske perspektiv (s. 51 – 72). Oslo: Det
Norske Samlaget (22 s.)
Sørbø, J. I. (2005). Kielland som melodramatikar. Oslo: Gyldendal. Utdrag: s. 7-25. (19 s.)
Tengberg M. (2011). Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och literaturreception i skolan. Stockholm:
Brutus Östlings Bokförlag Symposion. Utdrag: s. 193 -231 (39 s.)
Selvvalgt teoripensum: 50 sider (velges i samråd med faglærer)
Antall sider teoripensum: ca. 900
Tekstpensum
Tekstpensum velges i samråd med faglærer og skal omfatte tekster på både bokmål, nynorsk og
nordiske språk. Følgende kategorier må inngå:
1.
Filmatisering av en eller flere litterære tekster fra 1800-tallet
2.

Filmatisering av en eller flere litterære samtidstekster

3.

Et utvalg læreboktekster som data for analyse

4.

Et utvalg dikt
10

5.

Et utvalg bildebøker

6.

Et utvalg barne- og ungdomsromaner

7.

Et utvalg romaner og/eller noveller fra både 1800-tallet og nyere tid

Tekstpensumets omfang bør tilsvare 2 romaner/novellesamlinger, 7 barne- og ungdomsromaner og
5-6 bildebøker i tillegg til et utvalg filmatiseringer, læreboktekster og dikt hvor omfanget avtales med
studentene.
(Pensumliste ajour: 4. oktober 2016)
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Norsk og norskdidaktikk 2
Emnekode og emnenavn
Engelsk emnenavn
Studieprogrammet emnet inngår i
Studiepoeng
Semester
Undervisningsspråk

XXXX Norsk og norskdidaktikk 2
Norwegian Education 2
XXXX Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk
for trinn 1-7
15
Vår
Norsk

Språklige emner
Innledning
Emne 2 skal gi faglig og didaktisk kunnskap om språk og språkbruk i Norge, og også om nordiske og
andre kulturers språk. Sentrale temaer er elevenes utvikling av muntlige ferdigheter, skriving og
lesing, også i et andrespråksperspektiv. Emnet skal særskilt legge til rette for teoretisk refleksjon og
analyse basert på faglig og didaktisk forståelse og fortolkning av språk og språkbruk.

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten har
 utvidet kunnskap om norskfaget og norskfagets ulike tekster i historisk perspektiv, inkludert
læreplankunnskap
 inngående kunnskap om forholdet mellom barns og unges lese- og skriveutvikling og samfunnets
sjangrer og språkbruk i ulike medier
 utvidet kunnskap om nyere forskning om skrivingens form og funksjon i ulike tekstkulturer, både
i og utenfor skolen
 inngående kunnskap om hvordan skriveopplæringen kan tilpasses elevenes forutsetninger og
behov
 fordypet kunnskap om språk og kommunikasjon i et globalt og språktypologisk perspektiv
 har inngående kunnskap om begynneropplæring i lesing og skriving
Ferdigheter
Studenten kan
 planlegge og gjennomføre undervisning basert på didaktisk refleksjon i norskfaget
 tilrettelegge for elevenes utvikling av muntlige ferdigheter, skriving og lesing, også i et
andrespråksperspektiv
 reflektere faglig over problemstillinger innen norsk og norskdidaktikk på en forskningsmessig
måte
 redegjøre skriftlig og muntlig på en kompetent norskfaglig måte
 anvende prinsipper for vurdering i norskfaget på avansert nivå
 vurdere digitale læringsressurser kritisk og bruke disse på måter som bidrar til å utvikle
norskfagets didaktikk
Generell kompetanse
Studenten kan
 bidra kunnskapsmessig til fagutvikling innenfor norsk og norskdidaktikk i grunnopplæringen
 formidle forskningsbasert kunnskap i norsk og norskdidaktikk skriftlig og muntlig på en reflektert
og faglig forsvarlig måte
 bruke sin kunnskap med faglig integritet og etisk bevissthet
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Innhold





Språk og språkbruk i et globalt og språktypologisk perspektiv, inkludert nynorskdidaktikk,
andrespråksdidaktikk og nabospråksdidaktikk
Sjanger- og tekstkunnskap i forskningsperspektiv, historisk perspektiv og didaktisk perspektiv
Barn og unges lese- og skriveopplæring
Muntlig bruk av språket i klasserommet

Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige
aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være
godkjent før eksamen kan avlegges:
Innen fastsatt frist skal studenten individuelt eller i gruppe på inntil tre levere et førsteutkast til
prosjektskisse på 1800 ord +/-10 % for masteroppgaven. Gjennom arbeidskravet skal studenten se
emnet i sammenheng med masteroppgaven og vise en forståelse for hva som er faglig relevante
temaer å arbeide videre med.

Vurdering
Eksamensform
En individuell skriftlig hjemmeoppgave (fagartikkel) etter selvvalgt tema innen emnets område, på
6000 ord +/-10 %.
Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.
Sensorordning
Det benyttes intern og ekstern sensor.
Vurderingsuttrykk
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.
Ny/utsatt eksamen
Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen. Ved ikke bestått eksamen kan studenten
selv velge å omarbeide fagartikkelen fra ordinær eksamen eller skrive en ny fagartikkel.

Pensum
Teoripensum i fagfordypningen er på om lag 900 sider. Eventuelle endringer skal godkjennes av
studieleder.
Arntzen, R. (2014). Tospråklighet, tidlig språkskifte og begynnende leseopplæring. I B.B. Moen (Red.),
Kulturelt og etnisk elevmangfold i skolen (s. 59-77). Bergen: Fagbokforlaget. (19 s.)
Bakhtin, M. M. (1998). Spørsmålet om talegenrane . Bergen: Ariadne Forlag.
http://www.nb.no/nbsok/nb/4b3c39aef72be187ee273f318eabd404?lang=no#0 (85 s.)
Barton, D. (2007). Literacy: an introduction to the ecology of written language . Oxford: Wiley-Blackwell
Utdrag kapittel 1. (9 s.)
Berge, K. L., Evensen, L. S., & Thygesen, R. (2016). The Wheel of Writing: a model of the writing
domain for the teaching and assessing of writing as a key competency. The Curriculum Journal , 27 (2),
172-189.
https://www.researchgate.net/profile/Lars_Sigfred_Evensen/publication/291558157_The_Wheel_of_
Writing_a_model_of_the_writing_domain_for_the_teaching_and_assessing_of_writing_as_a_key_c
ompetency/links/56a9fb5008ae7f592f0ef90e.pdf (18 s.)
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Bjarnø, V., Nergård, M. E. & Aarsæther, F. (2013). Språklig mangfold og læring. Didaktikk for flerspråklige
klasserom . Oslo: Gyldendal Akademisk. Utdrag: Kap. 2 Flerspråklighet i forskning, lovverk og
læreplaner, s. 36-70. (35 s.)
Bjørkvold, T. (under utg.). Kompetanse for fremtiden? En studie av elever som forsker og deres
literacyvalg. I N. G. Garmann & Å. M. Ommundsen (Red.), Tekst for vekst. Litteratur, språk og samtale .
Oslo: Novus. (20 s.)
Budal, I. B. (2015). Vil du ha unbrako-nøkkelen min? IKEA, Dewey og verdiaukande
haldningsendringar. I H. Eiksund & J. O. Fretlund (Red.), Nye røyster i nynorskforskinga (s. 92-103).
Oslo: Det Norske Samlaget. (12 s)
Bueie, A. (2015). Summativ vurdering i formativ drakt – elevperspektiv på tilbakemelding fra
heldagsprøver i norsk. Acta Didactica Norge, 9 (1), Art-4. Kan lastes ned på
https://www.journals.uio.no/index.php/adno (21 s.)
Gibbons, P. (2006). Bridging Dicourses in the ESL Classroom. Students, Teachers and researchers .
London/New York: Continuum. Utdrag: s. 1-70. (70 s.)
Golden, A. (2009). Ordforråd, ordbruk og ordlæring Oslo: Gyldendal Akademisk. Utdrag: s. 103120. (18 s.)
Graham, S. & Perin, D. (2007). Writing Next: Effective strategies to improve writing of adolescents in
middle and high school- A Report to Carnegie Corporation of New York . Washington, DC: Alliance for
Excellent Education. Utdrag: s. 1-34. https://www.carnegie.org/media/filer_public/3c/f5/3cf58727-34f44140-a014-723a00ac56f7/ccny_report_2007_writing.pdf (34 s.)
Hertzberg, F. (2001). Tusenbenets vakre dans. Forholdet mellom formkunnskap og
sjangerbeherskelse. Rhetorica Scandinavica 18 , 92-105. (14 s.)
Hertzberg, F. & Dysthe, O. (2009). Den nyttige tekstresponsen - hva sier nyere forskning? I O. K.
Haugaløkken, L. S. Evensen, F. Hertzberg & H. Otnes (Red.), Tekstvurdering som didaktisk utfordring (s.
35-43). Oslo: Universitetsforlaget. (9 s.)
Hertzberg, F. & Dysthe, O. (2012). Prosesskriving – hvor står vi i dag? I S. Matre, D. K. Sjøhelle & R.
Solheim (Red.), Teorier om tekst i møte med skolens lese- og skrivepraksiser (s. 59-71). Oslo:
Universitetsforlaget. (13 s.)
Hertzberg, F., & Roe, A. (2016). Writing in the content areas: a Norwegian case study. Reading and
Writing, 29 (3), 555-576. http://link.springer.com/article/10.1007/s11145-015-9607-7 (22 s.)
Igland, M.-A. & Sundby, H. (2012). Argumentasjon i skriveopplæringa: en praksisarena for
meningsbryting og dialog. I S. Matre, D. K. Sjøhelle & R. Solheim (Red.), Teorier om tekst i møte med
skolens lese- og skrivepraksiser (s. 123-136). Oslo: Universitetsforlaget. (13 s.)
Juuhl, G. K. (2015). Språkval som situerte, retoriske handlingar. I H. Eiksund & J. O. Fretlund (Red.),
Nye røyster i nynorskforskinga (s. 77-89). Oslo: Det Norske Samlaget. (13 s)
Madsen, L. (2006). Nabosprogsdidaktikk – Eksemplificeret i forhold til læreruddannelse og
grundskole. I L. Madssen (Red.), Nabosprogsdidaktik (s.217-231). Dansklærerforeningen. (15 s.)
Myhill, D. A., Jones, S. M., Lines, H. & Watson, A. (2012). Re-thinking grammar: the impact of
embedded grammar teaching on students’ writing and student’s metalinguistsic understanding.
Research Papers in Education, 27 (2), 139-166.
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https://ore.exeter.ac.uk/repository/bitstream/handle/10036/4479/2012RethinkingGrammarRPiE.pdf?sequence=5 (28 s.)
Maagerø, E. (2015). Den strenge samtalen. Tekstsamtalen i sjangerpedagogikken. I H. Christensen &
R. S. Stokke (Red.), Samtalens didaktiske muligheter (s. 35-50). Oslo: Gyldendal Akademisk (16 s.)
Nicolaysen, B. K.. (2005). Tilgangskompetanse: Arbeid med tekst som kulturdeltaking. I B.K.
Nicolaysen & L. Aase (Red.), Kulturmøte i tekstar: Litteraturdidaktiske perspektiv . Oslo: Samlaget (s. 931) (23 s.)
Næss, Å. (2011). Global grammatikk. Språktypologi for språklærere . Oslo: Gyldendal Akademiske.
Utdag: Kap. 1 og 2. (37 s.)
Palm, K. & Stokke, R. S. (2015). Utforskende samtaler i flerspråklige klasserom. I H. Christensen &
R.S. Stokke (Red.), Samtalens didaktiske muligheter (s. 83-103). Oslo: Gyldendal Akademisk. (21 s.)
Purcell-Gates, V., Duke, N. K. & Martineau, J. A. (2007). Learning to read and write genre-specific
text: Roles of authentic experience and explicit teaching. Reading Research Quarterly , 42 (1), 8-45.
http://jgarich.pbworks.com/w/file/fetch/55143269/Roles%20of%20Authentic%20Experience%20and%2
0Explicit%20Teaching.pdf (38 s.)
Rogne, M. (2008). Mot eit moderne norskfag. Acta Didactica Norge, 2 (1), Art-2 .
https://www.journals.uio.no/index.php/adno (24 s.)
Selj, E. (2010). Utfordringer ved narrativ tekstskriving når norsk er andrespråk. Nordand : nordisk
tidsskrift for andrespråksforskning, 5 (2), 35-59. (25 s)
Skaftun, A., Solheim, O. J. & Uppstad, P.H. (Red.) (2014). Leseboka . Leseopplæring i alle fag på
ungdomstrinnet. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Utdrag: kap. 1,2, 3, 4 og 10. (97 s.)
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Norsk og norskdidaktikk 3
Emnekode og emnenavn
Engelsk emnenavn
Studieprogrammet emnet inngår i
Studiepoeng
Semester
Undervisningsspråk

XXXX Norsk og norskdidaktikk 3
Norwegian Education 3
XXXX Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk
for trinn 1-7
15
Høst
Norsk

Fordypningsemner
Innledning
Norsk og norskdidaktikk 3 består av fordypning i ulike temaer innen norskfaget som studentene
velger mellom og setter sammen etter eget ønske. Studenten skal velge to av de tilbudte
fordypningene, men kan også som én av fordypningene velge et eget tema til selvstudium.
Fordypningene det tilbys undervisning i, vil rullere, og undervisningsformen vil variere med antall
påmeldte studenter. Pensum velges i samråd med faglærer. Pensum består av ca. 70 sider pensum per
studiepoeng, i tillegg kommer eventuelt tekstpensum. I fordypninger der internasjonale studenter
deltar, vil undervisningsspråket være engelsk.

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten
 har avansert kunnskap i norsk og norskdidaktikk
 har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde
 har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter,
forskningsmetoder og etikk
 har inngående kunnskap om hvordan opplæringen kan tilpasses alle elevers forutsetninger og
behov
 har inngående kunnskap om progresjon i undervisning og elevers læring
Ferdigheter
Studenten
 kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne
kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om norskfagets egenart, verdigrunnlag
og historie og bruke slik innsikt i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid
 kan planlegge og gjennomføre undervisning i norskfaget som fremmer elevens vitenskapelige
tenkemåter
 kan på avansert nivå anvende prinsipp for norskfagets læringsorienterte vurdering og slik bidra til
at elevene lærer å reflektere over egen læring og utvikling
 kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsretta kunnskap i norskfaget til utforskning av nye
problemområder
 kan vurdere digitale uttrykk og ressurser kritisk og bruke dem i opplæringen på måter som
styrker og utvikler norskfagets didaktikk
Generelle kompetanse
Studenten
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kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig
felleskap
kan på systematisk vis planlegge, evaluere og revidere læringsopplegg med norskfaget som
grunnlag
kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til
profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og didaktisk nytenkning i skolen
kan planlegge og gjennomføre undervisning i norskfaget som fremmer elevens vitenskapelige
tenkemåter

Innhold
Gjennom undervisning, gruppeveiledning, produksjon av egne tekster og lesing av andres tekster skal
studenten finne retning for egen forskning. Mye av arbeidet innebærer å finne eget relevant
pensumstoff, og bruke dette som en bakgrunn for prosjektskissen til masteroppgaven.
Eksempler på tilbudte tema studentene kan velge:
 Fordypning i barne- og ungdomslitteratur (Children’s and young adult literature)
 Fordypning i nordiske bildebøker for barn, unge og voksne (Nordic picturebooks and multimodal
literacy - international perspectives)
 Fordypning i diskursanalyse rettet mot elevspråk, læremidler og læreplaner (Discourse analysis)
 Fordypning i nabospråksdidaktikk
 Fordypning i norskopplæring i den flerspråklige skolen
 Fordypning i lese- og skrivevansker

Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav og deltakelse i bestemte faglige
aktiviteter. Se nærmere informasjon i den innledende fagplandelen. Følgende arbeidskrav må være
godkjent før eksamen kan avlegges:
Prosjektskisse og litteraturgjennomgang
 Studenten skal individuelt eller i gruppe på inntil tre revidere prosjektskissen som ble lagt fram
som arbeidskrav i løpet av emne 2. Skissen er en revisjon, men har samme omfang som
arbeidskravet i emne 2, altså 1800 ord +/- 10%. Den reviderte prosjektskissen skal leveres til
læringsplattform for kommentarer og godkjenning fra faglærer.
 Studenten skal individuelt eller i gruppe på inntil tre levere en gjennomgang av forskningslitteratur
knyttet til masteroppgavens tema med et omfang på 1600 ord +/- 10 %.
Prosjektskissen og gjennomgangen av forskningslitteraturen skal vise en forståelse for hva som er
faglig relevante temaer å arbeide videre med i masteroppgaven. Arbeidskravet vil danne grunnlag for
tildeling av veileder til masteroppgaven.

Vurdering
Eksamensform
Individuell prøveforelesning etter nærmere retningslinjer. Varighet 30 minutter.
Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt.
Sensorordning
Det benyttes intern og ekstern sensor.
Vurderingsuttrykk
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.
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Ny/utsatt eksamen
Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Pensum
Pensum avtales i samråd med faglærer, og omfanget skal være på 1100 sider (+/- 10 %) rettet mot
temaet i masteroppgaven.
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Innledning
Fagplanen er basert på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7, fastsatt
av Kunnskapsdepartementet 7. juni 2016, nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen
trinn 1-7 og programplan for fellesgraden Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for trinn
1-7 ved Steinerhøyskolen og Høgskolen i Oslo og Akershus, godkjent av studieutvalget.
I syklus 2 i Pedagogikk og elevkunnskap skal studentene videreutvikle sin lærerfaglige kompetanse med
grunnlag i læringsutbyttet fra syklus 1. De skal utvikle en bred innsikt i opplæringen på trinn 1-7 basert
på forskningsbasert kunnskap, erfaringskunnskap og annen relevant litteratur. Sentralt i syklus 2 er at
studentene skal utvikle et analytisk og kritisk perspektiv på skolen i lys av pedagogiske, etiske og
vitenskapsteoretiske grunnlagsproblem og på samme tid reflektere over utvikling av egen
læreridentitet- og kompetanse.

Det mangfoldige klasserommet
Dagens samfunn er preget av mangfold og pluralisme. Til skolen kommer barn og unge som har del i
ulike kulturer, religioner, livssyn og levemåter. Hver enkelt elev kommer med sine begavelser og sine
behov, med ulik sosial bakgrunn og språklig tilhørighet. Skolen trenger lærere som kontinuerlig
arbeider med å skape et inkluderende klasserom, som kjenner til elevenes ulike sosiale og kulturelle
bakgrunn og vet å gi rom for ulikhet og mangfold. Skolen skal være et sted der læring og undervisning
preges av respektfulle menneskemøter og gode relasjoner. Likeledes vil skolen ha et ansvar for å
fremme allmennmenneskelige verdier som menneskeverd, menneskerett og hensyn til natur og miljø.
I pedagogikkfaget legges det vekt på å gi studentene overordnete perspektiver som forbinder
klasserommets virksomhet med forskningsbasert, erfaringsbasert og teoretisk innsikt i menneskelige,
sosiale, kulturelle og etiske temaer. Dette spenner fra kunnskaper om urfolks rettigheter til
omgangsformer i klasserommet og tiltak mot mobbing. Faget inkluderer læreplanteori, skolehistoriske
perspektiver, steinerpedagogisk teori og kunnskaper om lærerprofesjonalitet. Studentene vil
opparbeide kunnskaper om elevenes læring, om utvikling og progresjon og om dialogisk og kunstnerisk
undervisning. Faget bygger på tre emner a 10 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap på syklus 1.

Målgruppe
Studenter som er tatt opp til femårig grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk for trinn 1-7.

Opptakskrav
Faget er obligatorisk for studenter ved grunnskolelærerutdanningen med steinerpedagogikk for trinn 17, i tråd med utdanningenes programplaner.

Læringsutbytte
Læringsutbyttet er nærmere beskrevet i emneplanene.

Fagets innhold og oppbygging
Pedagogikk og elevkunnskap 2 (30 studiepoeng) består av to emner à 15 studiepoeng.
Semester

Emnekode og emnenavn

Studiepoeng

Vår

XXXX Pedagogikk og elevkunnskap 2, emne 1

15

Høst

XXXX Pedagogikk og elevkunnskap 2, emne 2

15

3

Pedagogikk og elevkunnskap på syklus 2 består av emne 1, forskning om undervisning og læring og
emne 2, forskning om skolen i samfunnet. I emne 1 blir lærings- og danningsoppdraget sett i forhold til
samhandlingsprosesser i klasserommet. Med utgangspunkt i nyere pedagogisk forskning vil studentene
få muligheter for mer inngående forståelse av klasseromsprosesser og elevers læring. Det mangfoldige
klasserommet belyses gjennom integritet, samarbeid og velvære på skolen, inkludert temaet innsats
mot mobbing og krenkelser samt mangfold og inkludering i et historisk perspektiv. Lærerens didaktiske
oppdrag med tilhørende undervisningsformer bearbeides i sammenheng med det ovenstående. Det
legges vekt på hvordan en dialogisk og kunstnerisk undervisning samt kroppslige, kunstneriske og
digitale medier kan fremme læring og utvikling.
I emne 2 skal studentene få mulighet til å utvikle et metablikk på skolen og skolens oppdrag. Innblikk i
skolehistoriske perspektiv og et kritisk og analytisk blikk på læreplaner vil kunne bidra til det. Videre er
det vekt på lærenes rolle i det profesjonelle fellesskapet og i endrings- og utviklingsprosesser. Utvikling
av lærerprofesjonalitet og refleksjon over egen læreridentitet vil være gjennomgående i emnet.
Lærerens didaktiske oppdrag med tilhørende undervisningsformer bearbeides i sammenheng med det
ovenstående. Det legges vekt på hvordan lærere på mange ulike måter kan arbeide med sin egen
profesjonelle utvikling.
Undervisningen i Pedagogikk og elevkunnskap 2 er fordelt med 15 studiepoeng i vårsemesteret 4.
studieår og 15 studiepoeng i høstsemesteret 5. studieår.

Forskningsforankring
Faget er forankret i pedagogikk som vitenskapsfag og som praksisfelt. Pensum tar sikte på å ha med
tekster i spennet mellom vitenskapelige tekster knyttet til grunnlagsproblemer i faget til nyere nasjonal
og internasjonal pedagogisk forskning med særlig fokus på steinerpedagogikken. Enkelte originaltekster
av Rudolf Steiner er inkludert i pensum. Disse skal bearbeides komparativt og kritisk refleksivt.
Arbeidsformer med sikte på å utvikle et analytisk og tolkende blikk på teori og forskning, samt
forskende tilnærminger til yrkessituasjoner er sentralt i faget.

Psykososialt læringsmiljø
Lærerens oppgave er å fremme helse og et godt læringsmiljø. Sentrale temaer i faget Pedagogikk og
elevkunnskap er mangfold, relasjoner på skolen, forebygging av mobbing og krenkelser, kunstneriske
undervisningsformer, elevenes digitale hverdag og samarbeidet med andre profesjoner. Faget vil
arbeide med kunnskaper og ferdigheter i disse temaene.

Samiske forhold og rettigheter
Pedagogikkfaget skal bidra til interkulturell kompetanse som kvalifiserer studenten for å ivareta
opplæring om samiske forhold, samiske barns rettigheter og samenes status som anerkjent urfolk. Den
interkulturelle kompetansen i pedagogikk innbefatter kunnskap om ulike samiske kulturuttrykk og
språk, levemåter og kamp for politiske og utdanningsmessige rettigheter i et historisk perspektiv.

Bærekraftig utvikling
Gjennom kunnskapsformidling og relevant praksis skal utdanningen bidra til at studentene stiller
spørsmål, ser sammenhenger og identifiserer problemer knyttet til bærekraftig utvikling. Denne
kompetansen må utvikles gjennom hele studietiden og knyttes til alle fag. Etiske overveielser og evnen
til å se nye muligheter er avgjørende for bærekraftig utvikling, både nasjonalt og globalt.
Morgendagens skole krever lærere som kan inspirere sine elever til å utforske og skape.

Internasjonale perspektiver
Pedagogikkfaget skal forberede studenten på et fremtidig yrke i et læringsmiljø preget av mangfold og
pluralisme. Det innebefatter kunnskap om skolens samfunnsmandat, elevens rettigheter, og kunnskap
om hvordan ta i bruk elevenes ressurser i det mangfoldige klasserommet. Skoleutvikling må ses i et
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komparativt internasjonalt perspektiv som innebærer et hovedfokus i pedagogikkfaget på utvikling av
lærerens profesjonelle handlekraft, innsikt, kreativitet og endringskompetanse. Dette innebærer bruk
av relevant og komparativ internasjonal forskning, faglitteratur og nettressurser.

Medie- og digital kompetanse
Pedagogikkfaget skal bidra til at studenten forstår den gjensidige påvirkningen mellom skole, teknologi
og samfunn. Spesielt skal faget danne grunnlaget for at studenten forstår historiske sammenhenger i
skjæringspunktet mellom pedagogikk, samfunn, og teknologisk utvikling og at studenten kan veilede
sine elever i bruk av teknologi.

Fagets arbeids- og undervisningsformer
I faget vil studentenes læringsaktiviteter være organisert i felles forelesninger, klasser og i seminareller i grupper. Studentene vil i større grad enn i syklus 1 få ansvar for å organisere og lede
læringsaktiviteter. Det vil bli lagt stor vekt på studentaktivitet som er relevante for profesjonelt
lærerarbeid der studentene skal få erfaringer knyttet til et bredt spektrum av lærerens ulike
yrkesoppgaver. Arbeid med studentenes erfaringer i praksisopplæring og case vil være sentralt. Videre
vil studentene få øving i ulike sjangre for forskningsformidling. Praktisk-kunstneriske øvelser vil være
integrert i studiet.

Praksisopplæring
Studenter, faglærere og praksislærere samarbeider om å planlegge og oppsummere praksisperioder.
Oppgaver studenter utfører i praksis knyttes til undervisningen i Steinerpedagogikk og elevkunnskap.
Praksisopplæring er nærmere beskrevet i programplanen.

Skikkethetsvurdering
Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket. Løpende
skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av studentens
faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør en mulig
fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket.
Studenter som viser liten evne til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få melding
om dette. De skal få råd og veiledning for å gjøre dem i stand til å oppfylle kravene om lærerskikkethet
eller få råd om å avslutte utdanningen. Beslutninger om skikkethet kan fattes gjennom hele studiet. Se
høgskolens nettsted for mer informasjon om skikkethetsvurdering.

Arbeidskrav
Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for
eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller
annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist. Ny
frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med fagansvarlig.
Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav
innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til to nye
innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med
faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert
gyldig årsak, får ingen nye forsøk.
I programplanen er de fagovergripende temaene på de ulike studieårene og semestrene beskrevet. I
tilknytning til disse kan det være krav til tilstedeværelse og/eller andre arbeidskrav. Nærmere
informasjon om arbeidskrav finnes i den enkelte emneplan.
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Vurderings-/eksamensformer
Sem.

Emnekode og emnenavn

Sp.

Vår

Pedagogikk og elevkunnskap
2, emne 1

15

Høst

Pedagogikk og elevkunnskap
2, emne 2

Vurderings/eksamensform
To eksamensdeler:

Vurderings
- uttrykk
A-F

Sensor

A-F

Intern
sensor

Paper, individuell
hjemmeeksamen
15

Muntlig eksamen
Skriftlig eksamen under
tilsyn

Intern
sensor

Samlet vurdering
Avsluttende karakter i Pedagogikk og elevkunnskap (30 studiepoeng) oppnås når emne 1 og emne er
gjennomført med bestått karakter. Emnene vektes likt ved samlet karakter.

Vurderingskriterier skriftlig eksamen
Vurderingskriterier for Pedagogikk 2, emne 1 og emne 2
Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av eksamen

A

Fremragende Kandidaten viser en særlig god forståelse av sentrale begreper og
perspektiver fra temaene. Kandidaten viser en særlig god evne til å anvende
faglige begreper perspektiver i analyse og forståelse av yrkesoppgavene som
lærer. Kandidaten viser en særlig god evne til å se og vurdere pedagogiske
valgmuligheter og begrunne og reflektere over egne valg.

B

Meget god

Kandidaten viser en meget god forståelse av sentrale begreper og
perspektiver fra temaene. Kandidaten viser en meget god evne til å anvende
faglige begreper perspektiver i analyse og forståelse av yrkesoppgavene som
lærer. Kandidaten viser en meget god evne til å se og vurdere pedagogiske
valgmuligheter og begrunne og reflektere over egne valg.

C

God

Kandidaten viser en god forståelse av sentrale begreper og perspektiver fra
temaene. Kandidaten viser en god evne til å anvende faglige begreper
perspektiver i analyse og forståelse av yrkesoppgavene som lærer.
Kandidaten viser en god evne til å se og vurdere pedagogiske valgmuligheter
og begrunne og reflektere over egne valg.

D

Nokså god

Kandidaten viser en noe begrenset forståelse av sentrale begreper og
perspektiver fra temaene. Kandidaten viser i noen grad evne til å anvende
faglige begreper perspektiver i analyse og forståelse av yrkesoppgavene som
lærer. Kandidaten viser i noen grad evne til å se og vurdere pedagogiske
valgmuligheter og begrunne og reflektere over egne valg.

E

Tilstrekkelig

Kandidaten viser en klart begrenset evne til bruk av kunnskap fra de ulike
kompetanseområdene. Det betyr at kandidaten har en sammenhengende,
men i all hovedsak refererende faglig framstilling, og i liten grad analyse og
forståelse av pedagogiske handlingsvalg.

F

Ikke bestått

Kandidaten viser utilstrekkelige kunnskaper innen temaene. Det vil si at det
mangler tilstrekkelig pedagogikkfaglig forståelse av yrkesoppgavene som
lærer.
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Vurderingskriterier muntlig eksamen
Vurderingskriterier for Pedagogikk 2, emne 1 og emne 2
Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse av eksamen

A

Fremragende Fremragende prestasjon, som utmerker seg gjennom særdeles god
fagforståelse, selvstendig refleksjon og originalitet. Særdeles god struktur og
sammenheng i fremstillingene.

B

Meget god

Meget god prestasjon der studenten viser meget god fagforståelse og
selvstendig refleksjon. Fremstillingene er sammenhengene og godt
strukturert.

C

God

Solid prestasjon. Studenten viser alminnelig god fagforståelse og evne til
selvstendig refleksjon. Studenten viser oversikt over det sentrale
kunnskapsstoffet.

D

Nokså god

Prestasjonen er under gjennomsnittet. Fremstillingene har mangler når det
gjelder kunnskapsoversikt, strukturering, sammenheng og sentrering.
Studentens forståelse og egen refleksjon over stoffet er overfladisk.

E

Tilstrekkelig

Prestasjonen tilfredsstiller minimumskrav til kunnskapsoversikt og faglig
forståelse. Det er store mangler i fagkunnskap og fagforståelse og mangelfull
sammenheng i fremstillinger.

F

Ikke bestått

Prestasjonen tilfredsstiller ikke minimumskravene til kunnskapsoversikt,
forståelse og til sammenheng i fremstillingene.

Rettigheter og plikter ved eksamen
Studentens rettigheter og plikter framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som
regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt
eksamen.
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Emneplaner
Pedagogikk og elevkunnskap 2, emne 1
Emnekode og emnenavn

XXXX Pedagogikk og elevkunnskap 2, emne 1: Forskning om
undervisning og læring

Engelsk emnenavn

Pedagogy 2, subject 1: Research on Teaching and Learning

Studieprogrammet emnet inngår i

Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk trinn 1-7

Studiepoeng

15

Semester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:
Kunnskap
Studenten


har inngående kunnskap om dialogisk og kunstnerisk undervisning i det mangfoldige klasserommet



har inngående kunnskap om fellesskapets og relasjonenes betydning for elevenes læringsprosesser



har inngående kunnskap om allmendidaktiske prinsipper i steinerpedagogikken og nyere
steinerpedagogisk forskning



har kunnskap om samarbeid og velvære på skolen, inkludert innsats mot mobbing og krenkelser



har kunnskap om elevers danning i et pluralistisk samfunn



har kunnskap om urfolk, globalisering, samisk historie, innvandringens historie til Norge og de
nasjonale minoritetenes historie

Ferdigheter
Studenten


kan undervise og legge til rette for samhandling i klasser og grupper på trinn 1–7 og i ettertid kritisk
analysere aktivitetene



kan anvende forskningsbasert kunnskap og verdigrunnlaget i steinerskolen og offentlig skole til å
analysere og iverksette tiltak for å styrke integritet, samarbeid og velvære på skolen, inkludert tiltak
som skal motvirke mobbing og krenkelser



kan kritisk drøfte skolens og lærerens ansvar og oppgaver i lys av rettighetene til urfolk, nasjonale
minoriteter, og andre minoriteter



kan lede en diskusjon i det mangfoldige klasserommet ved hjelp av prinsipper for dialogisk og
kunstnerisk undervisning



kan analysere undervisningens kilder og læremidler ut fra et kilde- og normkritisk perspektiv
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Generell kompetanse
Studenten


kan anvende forskningsbasert kunnskap til å planlegge, gjennomføre og evaluere egen
undervisning



kan anvende forskningsbasert kunnskap til å fremme gode relasjoner på skolen



kan anvende forskningsbasert kunnskap til å styrke elevens læringsprosesser



Kan kritisk analysere utfordringer og muligheter i en mangfoldig skole på et nasjonalt og
internasjonalt nivå.

Innhold
Emne 1 består av følgende temaer med undertemaer:
Tema 1: Undervisning og klasseromsforskning





elevdeltagelse, engasjement og motivasjon
relasjonsbygging, klasseromsledelse og skolemiljø
didaktikk, fagdidaktikk og organisering av læringsaktiviteter
relasjonell, dialogisk og interagerende undervisning

Tema 2: Elevens lærings- og danningsprosesser




dybdelæring – den didaktiske triangelen
perspektiver på danning
kroppslige, kunstneriske og digitale medier for læring

Tema 3: Integritet, samarbeid og velvære på skolen




dimensjoner i elevers helse- og velværesituasjon
tiltaksrettet og salutogenetisk perspektiv på mobbing og krenkelser
skolen som samarbeidsnettverk – elever, lærere, foreldre, ledelse, andre profesjoner

Tema 4: Mangfold og inkludering i et historisk perspektiv




globalitet og lokale kulturer i et historisk perspektiv: globalisering, urfolks kunnskapsformer
urfolk og minoriteters rettigheter i skolen og samfunnet
flerkulturalitet, kjønn og marginalisering

Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter at følgende fire arbeidskrav (som skal inngå i en mappe) er
godkjent:

Arbeidskrav 1
Med utgangspunkt i en utstilling, et museumsbesøk, en installasjon eller lignende, utformes en
undervisningsplan om urfolk og minoriteters historie i Norge eller internasjonalt med begrunnelser, 750
ord +/- 10 %, individuelt. Formålet med arbeidskravet er at studenten reflekterer rundt spørsmål
knyttet til urfolk og minoriteter og får en dypere innsikt i temaet.

Arbeidskrav 2
Individuelt skriftlig fagnotat om elevenes læringsprosesser, 1400 ord +/- 10 %. Innholdet i fagnotatet
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legges fram på studentseminarer. Formålet med arbeidskravet er at studenten skal reflektere over
elevenes læringsprosesser samt øving på muntlig formidling i et plenum.

Arbeidskrav 3
Workshop i kunstneriske undervisningsformer og relasjonsbygging. Studentene arrangerer en
workshop der ulike eksempler på sosialt inkluderende kunstnerisk-estetisk undervisning presenteres og
diskuteres. Ut fra denne workshopen skal studentene skrive en faglig tekst i gruppe, omfang 1 000 ord
+/- 10 % pr. deltaker. Formålet med arbeidskravet er at studentene skal utforme og reflektere over
sammenhengen mellom kunstneriske undervisningsformer og relasjonsbygging .

Arbeidskrav 4
Individuelt fagnotat om integritet, samarbeid og velvære på skolen, inkludert innsats mot mobbing og
krenkelser, med utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap og praksisskolens arbeid med
læringsmiljøet, omfang 1 000 ord +/- 10 %. Innholdet i fagnotatet legges fram på studentseminarer.
Formålet med arbeidskravet er å reflektere over forskning om integritet, samarbeid og velvære på
skolen, inkludert innsats mot mobbing og krenkelser, og praksisfeltets arbeid med læringsmiljø.
Arbeidskravene vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører
arbeidskravene innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til to nye
innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med
faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert
gyldig årsak, får ingen nye forsøk. Se nærmere omtale av arbeidskrav i fagplanen.

Vurdering
Eksamensform
Eksamen består av to deler:
Del 1: Skriftlig paper (presentasjonsgrunnlag) 2000 ord (+/- 10 %), individuell hjemmeeksamen
Del 2: Muntlig presentasjon av godkjent paper på studentkonferanse, ca. 10 minutter, individuelt

Hjelpemidler til eksamen
Del 1: Alle hjelpemidler tillatt
Del 2: Digitale hjelpemidler

Sensorordning
Eksamen bedømmes av to interne sensorer. Emnet er underlagt tilsynssensur, i henhold til
retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.

Vurderingsuttrykk
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.

Ny/utsatt eksamen
Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.
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Pensum
Eventuelle endringer i pensum skal godkjennes av studieleder.

Barkved, Frode. (kommer) Teaching history in Waldorf Schools: Views and practices. RoSE - Research on
Steiner Education. (15 s.)
Biesta, Gert. (2013). Receiving the gift of teaching: from ‘learning from’ to ‘being taught by’. Studies in
Philosophy and Education, 32(5), 449-461. (13 s.)
Boland, Neil. (2015). The globalisation of Steiner education: Some considerations. RoSE - Research on
Steiner Education, 6, 192-202. (11 s.)
Brater, Michael, Hemmer-Schanze, Christiane, & Schmelzer, Albert. (2009). Interkulturelle
Waldorfschule: Evaluation zur schulischen Integration von Migrantenkindern. Wiesbaden: VS. Kapittel 2
minus pkt 2.4 (26 s.) [oversettes]
Cole, Susannah. (2011). Situating children in the discourse of spirituality. In N. N. Wane, E. L.
Manyimo & E. J. Ritskes (Eds.), Spirituality, Education & Society: An Integrated Approach (pp.
2-14). Rotterdam: Sense Publishers. (13 s.)
Dei, George J. Sefa. (2002). Spiritual knowing and transformative learning. In E. O'Sullivan, A. Morrell &
M. A. O'Connor (Eds.), Expanding the boundaries of transformative learning: Essays on theory and
praxis (pp. 121-133). New York: Palgrave. (13 s.)
Frielingsdorf, Volker. (2016). Reformpädagogik und Waldorfpädagogik. Deutung einer schwierigen
Beziehungsgeschichte. I Jost Schieren (Red.). Handbuch Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft:
Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven (pp. 701-730). Weinheim: Beltz Juventa. (30 s.)
[oversettes]
Garner, Pamela W. (2010). Emotional Competence and its Influences on Teaching and Learning.
Educational Psychological Review, 22, 297–321. (25 s.)
Holbrook, Mahn. (2003). Periods in child development: Vygotsky's perspective. In A.
Kozulin, B. Gindis, V. A. Ageyev & S. M. Miller (Eds.), Vygotsky's Educational Theory in Cultural Context
(pp. 119-137). New York, NY: Cambridge University Press. (19 s.)
Hopfenbeck, T. N. (2014). Strategier for læring. Om selvregulering, vurdering og god undervisning Oslo:
Universitetsforlaget (s 176)
Liebenwein, Sylva, Barz, Heiner, & Randoll, Dirk. (2012). Bildungserfahrungen an Waldorfschulen:
empirische Studie zu Schulqualität und Lernerfahrungen. Wiesbaden: Springer. Kapittel 2 (8 s.)
[sammenfatning av undersøkelsen; hvordan elevene opplever steinerskolen] [oversettes]
Loebell, Peter. (2016). Begründungsansätze für das Konzept der Jahrsiebte in der Waldorfpädagogik. I
Jost Schieren (Red.). Handbuch Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft: Standortbestimmung
und Entwicklungsperspektiven (pp. 228-253). Weinheim: Beltz Juventa. (26 s.) [oversettes]
Lutzker, Peter. (2012). Developing artistry in teaching: new approaches to teacher education. RoSE Research on Steiner Education, 3(1), 52-58. (7 s.)
Lutzker, Peter. (2014). Attunement and Teaching. RoSE - Research on Steiner Education, 5, 65-72. (8 s.)
Mathisen, Arve. (2006). Tillit til kunst. Estetikk og estetiske fag i steinerskolen. Pedagogisk profil (2). (8
S.)
Mathisen, Arve. (2015). Rhythms as a pedagogy of becoming: Lefebvre, Whitehead and Steiner on the
art of bringing rhythmical transformations into teaching and learning – part II. RoSE - Research on
Steiner Education, 6(2), 52-67. (16 s.)
Mathisen, Arve. (2015). Rhythms in Education and the art of life: Lefebvre, Whitehead and Steiner on
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the art of bringing rhythmical transformations into teaching and learning – Part I. RoSE - Research on
Steiner Education, 6(2), 36-51. (16 s.)
Nielsen, Thomas William, Fitzgerald, Robert, & Fettes, Mark. (2010). Introduction: Imagination in
educational theory and practice: A many-sided vision. I Imagination in educational theory and practice:
a many-sided vision (pp. 1-20). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pub. (20 s.)
Rezat, Sebastian, & Sträßer, Rudolf. (2012). From the didactical triangle to the socio-didactical
tetrahedron: Artifacts as fundamental constituents of the didactical situation. ZDM, 44(5), 641-651. (11
s.)
Roland, E. (2014). Mobbingens psykologi: hva kan skolen gjøre? (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
(150 s.)
Schmelzer, Albert. (2016). Interkulturelle Pädagogik und Waldorfpädagogik – eine anregende
Begegnung. In Jost Schieren (Red.). I Handbuch Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft:
Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven (pp. 890-906). Weinheim: Beltz Juventa. (17 s.)
[oversettes]
Schmelzer, Albert. (2016). Menschenkunde und Unterrichtspraxis. I Jost Schieren (Red.). Handbuch
Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft: Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven
(pp. 167-179). Weinheim: Beltz Juventa. (13 s.) [oversettes]
Sommer, Wilfried. (2014). The general didactics of Waldorf education and Klafki’s approaches in
educational theory – Connections and divisions: The didactic model of main lesson block teaching as a
general didactic framework. RoSE - Research on Steiner Education, 5(1), 48-61. (14 s.)
Steiner, Rudolf. (1995). The kingdom of childhood (Vol. GA311). Hudson, NY: Anthroposophic Press.
Foredrag 4. (17 s.) [Development of imaginative qualities in the teacher. Telling of stories.
Completion and metamorphosis of simple figures, to give children feeling of form and symmetry. A
Waldorf school timetable. And the “main lesson.”]
Steiner, Rudolf. (1996). Address at a parents’ evening: Issues of School and Home, June 22, 1923. I
Rudolf Steiner in the Waldorf School: Lectures and addresses to children, parents and teachers. 1919–
1924 (Vol. GA298, pp. 190-202). Hudson, NY: Anthroposophic Press. (13 s.) [relasjoner mellom foreldre,
lærere og elever, være sammen om steinerskolens intensjoner, men med en kritisk holdning, en
pedagogikk bygget på kjærlighet og ikke på frykt og håp]
Steiner, Rudolf. (1996). Education for adolescents: Eight lectures given to the teachers of the Stuttgart
Waldorf School, June 12-19, 1921 (Vol. GA302). Hudson, NY: Anthroposophic Press. 1. foredrag (16
sider) [erindring, læring, variasjon, rytme i undervisningen, humor]
Steiner, Rudolf. (2003). Soul economy: Body, soul, and spirit in Waldorf education (Vol. GA303). Great
Barrington, MA: Anthroposophic Press. 9. foredrag (21 s.) [Children from the Seventh to the Tenth
Years]
Steiner, Rudolf. (2004). A modern art of education (Vol. GA307). Great Barrington, MA: Anthroposophic
Press. Foredrag 7. (17 s.) [rhythm, sleep, imitation]
Stray, Janicke Heldal, & Wittek, Line. (2014). Pedagogikk: En grunnbok. Oslo: Cappelen Damm
akademisk. Kap 18, 19, 21 ,23, 32, 33, 34, 35 (106 s.)
van Alphen, Peter. (2011). Imagination as a transformative tool in primary school education RoSE Research on Steiner Education, 2(2), 16-34. (19 s.)
von Wright, Moira. (2014). On the possibility of novelty: Subjectivity and intersubjectivity in teaching.
RoSE - Research on Steiner Education, 5, 29-36. (8 s.)
Westrheim, K. & Tolo, A. (red.) 2014) Kompetanse for mangfold. Om skolens utfordringer i det
flerkulturelle Norge. (75 s.)
Wiehl, Angelika. (2016). Das propädeutische Methodenkonzept der Waldorfpädagogik. I Jost Schieren
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(Red.). Handbuch Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft: Standortbestimmung und
Entwicklungsperspektiven (pp. 533-571). Weinheim: Beltz Juventa. (39 s.) [oversettes]
Antall sider: 996
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Pedagogikk og elevkunnskap 2, emne 2
Emnekode og emnenavn

XXXX Pedagogikk og elevkunnskap 2, emne 2: Forskning om
skolen og samfunnet

Engelsk emnenavn

Pedagogy 2, subject 2: Research on School and Society

Studieprogrammet emnet inngår i

Grunnskolelærerutdanning med steinerpedagogikk trinn 1-7

Studiepoeng

15

Semester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:

Kunnskap
Studenten


har inngående læreplanforståelse og kan drøfte utfordringer i realiseringen av gjeldende
læreplaner og øvrige styringsdokumenter



har kunnskap om steinerpedagogikken i et pedagogisk idéhistorisk perspektiv



har kunnskap om samarbeid med andre profesjoner

Ferdigheter
Studenten


kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk
vurdere disse i etterkant



kan analysere og drøfte læreplaner i et komparativt perspektiv



kan analysere og drøfte profesjonsetiske dilemmaer med utgangspunkt i etisk teori



kan samarbeide med andre profesjoner om elevenes faglige og sosiale utvikling

Generell kompetanse
Studenten


kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebatter om utdanning og utdanningspolitikk



kan, med utgangspunkt i forskningsbasert og profesjonsrettet kunnskap i pedagogikk, gjennomføre
og formidle eget forskningsarbeid i tråd med vitenskapelige prinsipper



kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer
faglig og pedagogisk nytenkning i skolen



kan reflektere over utvikling av egen undervisning og læreridentitet
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Innhold
Emne 2 består av følgende temaer med undertemaer:
Tema 1: Læreplanteori og læreplananalyse



læreplanteori og -historie
læreplan i et komparativt perspektiv

Tema 2: Endrings og utviklingsarbeid i skolen



pedagogisk utviklings- og innovasjonsarbeid
lærerens kunnskapsarbeid – ressurser, teknologier, nettverk

Tema 3: Skolen i et historisk perspektiv



steinerpedagogikken i et pedagogisk idéhistorisk perspektiv
didaktiske og organisatoriske perspektiver

Tema 4: Utvikling av lærerprofesjonalitet




sosial og relasjonell kompetanse
lærerens arbeid på selg selv
profesjonsetiske spørsmål

Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter at følgende tre arbeidskrav er godkjent:

Arbeidskrav 1
Presentasjon av poster (veggavis) 2x A2 på et oppgitt tema, arbeidskravet gjennomføres i gruppe.
Formålet med arbeidskravet er å få trening i å presentere et faglig tema ved hjelp av formatet poster.

Arbeidskrav 2
Individuelt fagnotat om skolehistoriske perspektiv, fortrinnsvis relatert til steinerpedagogikken, omfang
1 000 ord +/- 10 %. Formålet med arbeidskravet er at studenten anvender kunnskaper og innsikt innen
feltet skolehistorie inkludert læreplanendringer og utdanningspolitikk.

Arbeidskrav 3
Beskrivelse og vurdering av egen utvikling av læreridentitet og lærerens arbeid med egen profesjonell
utvikling – med bakgrunn i studentens praksismappe. Individuell, digital framstilling, ca 10 min.
Formålet med arbeidskravet er at studenten reflekterer over sin egen profesjonelle utvikling og
utviklingen av læreridentitet og rolleforståelse.
Arbeidskravene vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører
arbeidskravene innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til to nye
innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med
faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert
gyldig årsak, får ingen nye forsøk. Se nærmere omtale av arbeidskrav i fagplanen
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Vurdering
Eksamensform
Skriftlig eksamen under tilsyn, 4 timer.

Hjelpemidler til eksamen
Læreplan, opplæringslov og inntil 10 paginerte sider egenproduserte notater.

Sensorordning
Eksamen bedømmes av to interne sensorer. Emnet er underlagt tilsynssensur, i henhold til
retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.

Vurderingsuttrykk
Det benyttes en gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen. De to delene
av eksamen vektes henholdsvis 40 % og 60 % i samlet karakter for emnet.

Ny/utsatt eksamen
Ved gyldig fravær eller ikke bestått resultat, må kun den aktuelle eksamensdelen tas opp igjen.
Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Pensum
Eventuelle endringer i pensum skal godkjennes av studieleder.

Ashley, Martin (2009). Education for freedom: The goal of Steiner/Waldorf schools. In Philip A. Wood &
Glenys J. Woods (Eds.), Alternative education for the 21st century: Philosophies, approaches, visions
(pp. 209-225). New York, NY: Palgrave Macmillan. (17 s.)
Bento, Fabio. (2015). Complexity and change in Waldorf schools: a narrative study into perceptions of
decision-making processes RoSE - Research on Steiner Education, 6(2), 78-94. (17 s.)
Biesta, Gert. (2015). The duty to resist: Redefining the basics for today´s schools. RoSE - Research on
Steiner Education, 6, 1-11. (11 s.)
Ensign, Jacque. (1996). A conversation between John Dewey and Rudolf Steiner: A comparison of
Waldorf and progressive education. Educational Theory, 46, 175-188. (14 s.)
Graudenz, Ines, Peters, Jürgen, & Randoll, Dirk. (2013). What it’s like being a Waldorf teacher: Results
of an empirical survey. RoSE - Research on Steiner Education, 4(2), 104-114. (11 s.)
Karseth, B., Møller, J. & Aasen, P. (2013). Reformtakter – Om fornyelse og stabilitet i grunnskolen. Oslo:
Universitetsforlaget. (248 s.)
Rawson, Martyn. (2011). Democratic leadership in Waldorf schools. RoSE - Research on Steiner
Education, 2(2), 1-15. (15 s.)
Riethmüller, Walter. (2016). Professionstheoretische Überlegungen zum Beruf des Klassenlehrers. I Jost
Schieren (Red.). Handbuch Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft: Standortbestimmung und
Entwicklungsperspektiven (pp. 621-643). Weinheim: Beltz Juventa. (23 s.) [oversettes]
Schieren, Jost. (2016). Anthroposophie und Waldorfpädagogik – ein Spannungsfeld. I Jost Schieren
(Red.). Handbuch Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft: Standortbestimmung und
Entwicklungsperspektiven (pp. 795-811). Weinheim: Beltz Juventa. (17 s.) [oversettes]
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Schmelzer, Albert. (2016). Der Entwicklungsweg des Lehrers. Auf dem Wege zu einer „Pädagogik der
Achtsamkeit“. I Jost Schieren (Red.). Handbuch Waldorfpädagogik und Erziehungswissenschaft:
Standortbestimmung und Entwicklungsperspektiven (pp. 657-674). Weinheim: Beltz Juventa. (18 s.)
[oversettes]
Stabel, Anne-Mette. (2014). Idéhistorisk bakgrunn for den norske steinerskolen. I Visjoner og vilkår: Om
steinerskolens utvikling i Norge fra 1926-2004 (s. 48-98). (PhD), Universitetet i Oslo, Oslo. (51 s.)
Stabel, Anne-Mette. (2016). Mellom tilpasning og egenart: Steinerskolen 2005 – 2016. I Hva skal vi med
skole? Steinerskolens historie i Norge 1926-2016 (s. 210-261). Oslo: Pax. (52 sider) [ev korte ned noe –
50 s. er 15% av boken]
Steiner, Rudolf. (1986). Läkepedagogisk kurs: Tolv föredrag hållna i Dornach, Schweiz 25 jun i-7 juli
1924 för läkare och läkepedagoger. Järna: Telleby bokförlag. Siste del av 2. foredrag. (15 s.) [tenkning,
vilje, verdenseteren, den pedagogiske grunnloven, inkarnasjon, pedagogisk sinnelag]
Steiner, Rudolf. (1995). The spirit of the Waldorf School (Vol. GA297). Hudson, NY: Anthroposophic
Press. Foredrag 2 (20 s.) [Guiding principles for education result from an anthroposophical study of
humanity. Examples of child developmental stages and the form of the curriculum. The child must be
guided to learn from life.]
Steiner, Rudolf. (1995). Waldorf education and anthroposophy 1 (Vol. GA304). Hudson, NY:
Anthroposophic Press. Foredrag 3 (31 s.) [Knowledge of Health and Illness in Education]
Steiner, Rudolf. (1996). Waldorf education and anthroposophy 2 (Vol. GA304a). Hudson, NY:
Anthroposophic Press. Foredrag 4 (26 s.) [Education and the Moral Life]
Steiner, Rudolf. (1997). The Tasks of Schools and the Threefold Social Organism. I Education as a Force
for Social Change (Vol. GA296) (s. 185-218). Hudson, NY: Anthroposophic Press. (34 s.)
Stray, Janicke Heldal, & Wittek, Line. (2014). Pedagogikk: En grunnbok. Oslo: Cappelen Damm
akademisk. Kap 37 (12 s.)
Tønnesen, L. K. B. (2011). Del C-E i Norsk utdanningshistorie- en innføring med fokus på grunnskolens
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Innledning
Fagplanen bygger på forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7/trinn 5-10,
fastsatt av Kunnskapsdepartementet 7. juni 2016, nasjonale retningslinjer for
grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7/trinn 5-10 av 1. september 2016 og programplan for
grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7/trinn 5-10 ved Høgskolen i Oslo og Akershus, godkjent av
studieutvalget 16. november 2016.
Emnet skal danne grunnlag for arbeid med masteroppgaven og for at studentene skal kunne
oppdatere seg på ny forskning og forholde seg kritisk til den gjennom et langt yrkesliv. Emnet har to
hovedområder, vitenskapsteori og forskningsmetode.
I området vitenskapsteori vil det i tillegg til generell vitenskapsteori fokuseres særlig på ulike
teoretiske retninger med særlig relevans for skole- og utdanningsforskning. I området
forskningsmetode skal studentene få oversikt og forståelse av en bredde av forskningsmetoder, sett i
sammenheng med vitenskapsteorien, slik at de både kan gjøre bevisste metodevalg i tilknytning til
masteroppgaven og senere forholde seg til forskning som har ulike metodiske tilnærminger.

Målgruppe
Studenter som er tatt opp til femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 eller trinn 5-10.

Opptakskrav
Faget er tilgjengelig som valgfag for aktive studenter ved grunnskolelærerutdanningen, i tråd med
utdanningenes programplaner.

Læringsutbytte
Læringsutbyttet er nærmere beskrevet i emneplanen.

Fagets innhold og oppbygging
Faget består av ett emne på 15 studiepoeng.
Semester
Høst

Emnekode og emnenavn
Vitenskapsteori og metode

Studiepoeng
15

Skikkethetsvurdering
Lærerutdanningsinstitusjoner har ansvar for å vurdere om studenter er skikket for læreryrket.
Løpende skikkethetsvurdering foregår gjennom hele studiet og inngår i en helhetsvurdering av
studentens faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere som lærer. En student som utgjør
en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for
yrket. Studenter som viser liten evne til å mestre læreryrket, skal så tidlig som mulig i utdanningen få
melding om dette. De skal få råd og veiledning for å gjøre dem i stand til å oppfylle kravene om
lærerskikkethet eller få råd om å avslutte utdanningen. Beslutninger om skikkethet kan fattes
gjennom hele studiet.
Se høgskolens nettsted for mer informasjon om skikkethetsvurdering.

Arbeidskrav
Arbeidskrav skal være levert/utført innen fastsatt(e) frist(er). Gyldig fravær dokumentert med for
eksempel sykemelding, gir ikke fritak for å innfri arbeidskrav. Studenter som på grunn av sykdom eller
annen dokumentert gyldig årsak ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen, kan få forlenget frist.
Ny frist for å innfri arbeidskrav avtales i hvert enkelt tilfelle med den aktuelle læreren.
Arbeidskrav vurderes til ”Godkjent” eller ”Ikke godkjent”. Studenter som leverer/utfører arbeidskrav
innen fristen, men som får vurderingen ”Ikke godkjent”, har anledning til to nye
3

innleveringer/utførelser. Studenten må da selv avtale ny innlevering av det aktuelle arbeidskravet med
faglærer. Studenter som ikke leverer/utfører arbeidskrav innen fristen og som ikke har dokumentert
gyldig årsak, får ingen nye forsøk.
I programplanen er de fagovergripende temaene på de ulike studieårene og semestrene beskrevet. I
tilknytning til disse kan det være krav til tilstedeværelse og/eller andre arbeidskrav.
Nærmere informasjon om arbeidskrav finnes i emneplanen.

Vurderings-/eksamensformer
Sem.

Høst

Emnekode og
emnenavn
Vitenskapsteori og
metode

Sp.

15

Vurderings/eksamensform
Skriftlig eksamen under tilsyn

Vurderingsuttrykk
A-F

Sensor

To
interne
sensorer

Vurderingskriterier
Symbol

Betegnelse

Kvalitativ beskrivelse for eksamen

Fremragende

Har særdeles gode kunnskaper innenfor emnet. Viser svært god evne til faglig
refleksjon samt svært god evne til å se sammenheng mellom teoretiske tema
og praktisk anvendelse i forskning. Viser fremragende evne til selvstendig bruk
av kunnskap.

B

Meget god

Har meget gode kunnskaper innenfor emnet. Viser meget god evne til faglig
refleksjon samt svært god evne til å se sammenheng mellom teoretiske tema
og praktisk anvendelse i forskning. Viser meget god evne til selvstendig bruk
av kunnskap.

C

God

Har gode kunnskaper innenfor emnet. Viser god evne til faglig refleksjon samt
god evne til å se sammenheng mellom teoretiske tema og praktisk anvendelse
i forskning. Viser god evne til selvstendig bruk av kunnskap.

D

Nokså god

Har nokså gode kunnskaper innenfor emnet. Viser nokså god evne til faglig
refleksjon samt god evne til å se sammenheng mellom teoretiske tema og
praktisk anvendelse i forskning. Viser nokså god evne til selvstendig bruk av
kunnskap.

E

Tilstrekkelig

Tilfredsstiller minimumskravene til kunnskap innenfor emnet. Viser tilstrekkelig
evne til faglig refleksjon og til å se sammenheng mellom teoretiske tema og
praktisk anvendelse i forskning.

F

Ikke bestått

Kandidaten tilfredsstiller ikke minimumskravene til kunnskap innenfor emnet.

A

Rettigheter og plikter ved eksamen
Studentens rettigheter og plikter framgår av forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen i Oslo og
Akershus. Forskriften beskriver blant annet vilkår for ny/utsatt eksamen, klageadgang og hva som
regnes som fusk ved eksamen. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp til eventuell ny/utsatt
eksamen.
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Emneplan: Vitenskapsteori og metode
Emnekode og emnenavn
Engelsk emnenavn
Studieprogrammet emnet inngår i
Studiepoeng
Semester
Undervisningsspråk

XXXX Vitenskapsteori og metode
Philosophy of Science and Research Methods
M1GLU Grunnskolelærerutdanning trinn 1-7
M5GLU Grunnskolelærerutdanning trinn 5-10
15
Høst
Norsk

Læringsutbytte
Etter fullført emne har studenten følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og
generell kompetanse:
Kunnskaper
Studenten




har avansert kunnskap om vitenskapelige tenkemåter
har inngående kunnskap om sentrale forskningsmetoder for innsamling, bearbeiding og analyse av
forskningsdata
har inngående kunnskaper om forskningsetikk

Ferdigheter
Studenten



kan kritisk anvende kunnskap om vitenskapsteori og metode til å analysere og forholde seg
kritisk til nasjonal og internasjonal forskning
kan anvende relevante forskningsmetoder i forsknings- og utviklingsarbeid på en selvstendig måte

Generell kompetanse
Studenten




har et teoretisk og metodisk grunnlag for å planlegge og evaluere forsknings- og utviklingsarbeid
som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
kan anvende akademiske standarder i forskningsarbeid knyttet til prinsipper som troverdighet,
etterrettelighet og nøyaktighet
kan vise etisk dømmekraft i relasjon til egen rolle som forsker

Innhold
Vitenskapsteori omfatter blant annet:
 innføring i ulike vitenskapsteoretiske retninger og deres posisjon innenfor utdanningsforskning
 grunnlagsproblematikk knyttet til undervisning, fagutvikling og læring sett i lys av ulike
vitenskapsteoretiske tilnærminger
 forskningsetiske spørsmål
Forskningsmetode omfatter blant annet:





fellesfaglige forskningsmetodiske begreper, herunder allmenn pålitelighets- og
gyldighetsproblematikk
ulike forskningsmetoder med særlig relevans for utdanningsmessige kontekster
bruk av og refleksjon over egne tilnærminger på ulike fagdidaktiske og pedagogiske fagområder
kunnskap om forskningsdesign og anvendelse av forskningsmetodikk i mastergradsarbeid
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Arbeids- og undervisningsformer
Arbeidsformene veksler mellom forelesning, seminar med studentaktive diskusjoner, gruppearbeid og
selvstudier. Studentene må regne med å sette seg inn i deler av pensum på egenhånd.

Arbeidskrav
Retten til å avlegge eksamen forutsetter godkjente arbeidskrav. Formålet med arbeidskravene er å
sikre at studentene oppnår en forståelse av sammenhengen mellom vitenskapsteoretisk
grunnlagsproblematikk og forskningsmetode. Det er tre arbeidskrav knyttet til emnet:




Individuelt: Et notat rundt en vitenskapsteoretisk problemstilling (1500-2000 ord)
Gruppebasert: En skriftlig rapport basert på analyser av kvantitative data (1000-1500 ord)
Gruppebasert: En skriftlig rapport basert på analyser av kvalitative data (1000-1500 ord)

Arbeidskravene vurderes til "godkjent" eller "ikke godkjent". Studenter som leverer/utfører
arbeidskrav innen fristen, men som får vurderingen "ikke godkjent", har anledning til to nye
innleveringer/utførelser. Studenter må da selv avtale ny vurdering av det aktuelle arbeidskravet med
faglærer. Se nærmere omtale av arbeidskrav i fagplanen.

Vurdering
Eksamensform
Eksamen består av individuell skriftlig eksamen under tilsyn på seks timer.
Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler tillatt.
Sensorordning
Eksamen bedømmes av to interne sensorer. Emnet er underlagt tilsynssensur, i henhold til
retningslinjer for oppnevning og bruk av sensorer.
Vurderingsuttrykk
Det benyttes gradert karakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått eksamen.
Ny/utsatt eksamen
Ny/utsatt eksamen arrangeres som ved ordinær eksamen.

Pensum
Eventuelle endringer i pensum skal godkjennes av studieleder.
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2009) Reflexive Methodology: New Vistas for Qualitative Research
Kap. 1-4, og 8-9. (201 sider)
Bjørndal, A, og Hofoss, D. (2004) Statistikk for helse- og sosialfagene . Oslo: Gyldendal
akademisk. (Kap 1-11, 13, 16-18. Finnes også som E-bok 2012) (171 sider)
Bryman, Allan (2016): Social Research Methods. Oxford: Oxford University Press. Kap. 7, 9, 10,17
og 20. (157 sider)
Fangen, K. (2010). Deltagende observasjon. Bergen: Fagbokforlaget. 2, 5,6, 7, 10, 12, 13 og 14 (182
sider)
Kvale, S. & Brinkmann, S. (2015). Det kvalitative forskningsintervju. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS.
Kapittel 6 til 16 (179 sider)
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Lund, Thorleif, 2012, Scandinavian Journal of Educational Research, 56:2, 155-165 Combining
Qualitative and Quantitative Approaches: Some Arguments For Mixed Methods Research side.
155-165 (10 sider)
Mik-Meyer, N. (2005). Dokumenter i en interaktionistisk begrebsramme. I M. Järvinen & N. MikMeyer (Red.), Kvalitative metoder i et interaktionistisk perspektiv: Interview, observationer og
dokumenter (s. 193-214). København: Reitzel. (19 sider)
NESH (2016) Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi . (40
sider)
Pallant, J. (2013) SPSS survival manual : a step by step guide to data analysis using IBM SPSS,
Maidenhead McGraw-Hill (100 sider)
Totalt 1059 sider
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