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Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 

Koder til 

bruk for 

admini-

strasjonen: 

Emnekategorier  

Kategorier merket med gult blir 

publisert i emnebeskrivelsen på 

nett 

Norsk  

 Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.   

 Navn, bokmål GLU 5 - 10 

Pedagogikk og elevkunnskap Del 1, syklus 1 

Lærerrollen og elevenes læring og utvikling 

 

 

 

 Navn, nynorsk  

GLU 5 - 10 

Pedagogikk og elevkunnskap Del 1, syklus1 

Lærarrolla og elevane si læring og utvikling 

 

 Name, English Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement  

Faktaboks Antall studiepoeng / Credits 15 stp  

 Studienivå /Level of study Bachelornivå☒   Masternivå☐  PHD☐ Vidareutdanning (EVO)☐  

 Praksisemne / Course for 

practical training 

Ja☐   Nei☐  
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 Ansvarlig institutt   

 Tilhører studieprogram    

EBINNL Innledning / Introduction Pedagogikk og elevkunnskap er eit kulturfag som skal gje studentane forståing for 

læraren og skulen si rolle i samfunnet. Kjerneområda i faget dreiar seg om 

oppseding, utdanning og danning.  

I dette emnet er det didaktiske møtet mellom elev, lærar og lærestoff sentralt.  

Kandidaten skal få kunnskap om den sosiale, faglege og personlege læringa og 

utviklinga til elevane, og innsikt i korleis ein legg til rette for gode læringsprosessar 

hjå elevane. Emnet er det første av fire emne i faget pedagogikk og elevkunnskap, og 

er lagt til haustsemesteret første studieår. 

 

EBLUB Læringsutbytte  / Learning 

outcome 

KUNNSKAPAR 

Kandidaten  

 har kunnskap om skulen sitt mandat og pedagogisk grunnlagstenking 

 har brei kunnskap om læring, motivasjon og barns utvikling 

 har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp 

 har kunnskap om observasjon som metode 

 har brei kunnskap om grunnleggjande ferdigheiter 

 

FERDIGHEITER 

Kandidaten  

 kan planleggje og gjennomføre systematisk observasjon og analysere data frå 

observasjon  

 kan bruke fagomgrep og grunngje sine didaktiske val i teori om læring og 

undervisning  

 kan bruke forskingsbasert kunnskap til å utøve god klasseleiing   
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 kan samarbeide om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og 

læring  

 

GENERELL KOMPETANSE  

Kandidaten  

 kan planleggje, gjennomføre og kritisk vurdere eigen og andre si undervising 

med utgangspunkt i eksisterande rammefaktorar og gjeldande læreplanverk  

 kan bruke observasjon som metode  

 

 

 

 

 

  

EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites Ingen 

 

 

EBOVER Faglig overlapp / Course 

overlap  

Oppgi reduksjon mellom emner, både nedlagte emner (gamle emnekoder) og emner 

som undervises f.eks ved andre institutt. 

 

 

EBINNH Innhold / Content Tema: 

 Introduksjon til pedagogikk som fag og forskningsfelt 

 Danning, oppseding og utdanning 

 Didaktikk 

 Lærarrolla og klasseleiing   

 Læring, motivasjon og utvikling 

 

EBARB Arbeidsformer / Study methods 

 

Det vil vere varierte undervisningsformer med vekt på studentaktivitet.  Gjennom 

arbeidet med emnet vil det vere ulike øvingar, både munnlege og skriftlege, 
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organisert individuelt eller i grupper.  Det er ein føresetnad at studentane arbeider 

med lærestoffet på eiga hand.  

EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / 

Mandatory assignments 

Arbeidskrav: 

 Obligatorisk frammøte (80 %)  

 2 skriftlege oppgåver 

 1 munnleg framføring 

 Observasjonsoppgåve (inngår i FOU-mappe) 

 

Nærare retningslinjer vil vere klare til semesterstart 

 

EBVURD Vurderingsform / Methods of 

assessment 

Individuell, skriftleg skuleeksamen, 5 timar 

 

Karakterskala: A – F, der F tilsvarar ikkje bestått 

 

EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / 

Premitted exam materials 

Ingen 

 

 

 

EBLITT Litteratur / Literature list Frist for å melde inn endelig litteraturliste er ved semesterstart.   

EBANSV 

Faktaboks 

 

Emneansvarlig faglærer(e) / 

Course coordinator 

 

  

EBSPRAK 

Faktaboks 

Undervisningsspråk / Language 

of instruction 

Norsk 

 

 



Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 
 

 

 

 

 

EBPROG 

Faktaboks 

Progresjonskrav/ Requirements 

for study progression 

Ja☐ 

Nei☐ 

 

EBUNDSEM 

Faktaboks 

Undervisningssemester / 

Semester of instruction 

 

Haust ☒ 

Vår☐ 

Start haust - eksamen vår ☐ 

Start vår - eksamen haust☐   [Skriv en merknad dersom emnet går over flere 

semester] 

 

EBSEM 

Faktaboks 

Eksamenssemester / Semester 

of assessment 

Haust☒ 

Vår☐ 

Både haust og vår☐ 
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Koder til 

bruk for 

admini-

strasjonen: 

Emnekategorier  

Kategorier merket med gult blir 

publisert i emnebeskrivelsen på 

nett 

Norsk In English 

 Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.  

 Navn, bokmål GLU 5-10 

Pedagogikk og elevkunnskap Del 1, syklus 2  

Den profesjonelle lærer 

 

 Navn, nynorsk GLU 5-10 

Pedagogikk og elevkunnskap Del 1, syklus 2  

Den profesjonelle lærar 

 

 Name, English  

 

 

Faktaboks Antall studiepoeng / Credits 15 stp  

 Studienivå /Level of study Bachelornivå☐   Masternivå☒  PHD☐ Vidareutdanning (EVO)☐  

 Praksisemne / Course for 

practical training 
Ja☐   Nei☐  

 Ansvarlig institutt   
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 Tilhører studieprogram    

EBINNL Innledning / Introduction Pedagogikk og elevkunnskap er eit kulturfag som skal gje studentane forståing for 

læraren og skulen si rolle i samfunnet. Kjerneområda i faget dreiar seg om oppseding, 

utdanning og danning. 

Pedagogikk og elevkunnskap har eit overordna ansvar for at studentane utviklar ein 
læraridentitet som kviler på sentrale profesjonsetiske prinsipp. I emnet ”den 
profesjonelle lærar” er hovedfokuset på studentane si utvikling av 
lærarprofesjonalitet. Studentane skal vidareutvikle sin didaktiske kompetanse på 
ulike nivå, med hovudfokus på organisasjons- og institusjonsnivået. Med kunnskap 
frå skulehistorie og kjennskap til samfunnsmandatet, skal studentane få kunnskapar 
og ferdigheiter til å utvikle framtidas skule. I eit samfunn som stadig er i endring, krev 
dette at studentane får ein utviklings- og endringskompetanse, og utviklar evne til 
nytenkning og innovasjon. Dette er det tredje av fire emne i PEL. 

 

EBLUB Læringsutbytte  / Learning 

outcome 

Ved fullført emne skal studenten ha fylgjande totale læringsutbytte: 

 

Kunnskapar 

-har inngåande kunnskapar om skulehistorie 

-har inngåande kunnskapar om fellesskapet sin betydning for elevane sine 

læringsprosessar 

-har inngåande kunnskapar om skulen som lærande organisasjon og skuleutvikling 

-har kunnskapar om samhandling mellom skule og lokalsamfunn 

-har kunnskapar om forskingsbaserte utviklings- og endringsprosessar i skulen og 

vurdering av desse. 
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Ferdigheiter 

-kan bruke forskingsbasert kunnskap til å analysere og setje i verk tiltak for å fremje 

eit godt psykososialt læringsmiljø. 

-kan leggje til rette for samhandling i klassar og grupper på 5-10.trinn og i ettertid 

kritisk analysere aktiviteten 

-kan kritisk analysere læreplanar og styringsdokument 

 

Generell kompetanse 

- kan bruke forskingsbasert kunnskap om læring og motivasjon til å styrke elevane 

sine læringsprosessar 

-kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebattar om utdanningspolitikk  
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EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites  

 

 

EBOVER Faglig overlapp / Course 

overlap  

Oppgi reduksjon mellom emner, både nedlagte emner (gamle emnekoder) og emner 

som undervises f.eks ved andre institutt. 

 

 

EBINNH Innhold / Content       Tema: 

 Profesjonell utvikling 

 Skulen som lærande organisasjon 

 Læreplan og kritisk analyse av skulen sitt mandat og oppgåve 

 Skulehistorie 

 Skulen i lokalsamfunnet 
 

 

EBARB Arbeidsformer / Study 

methods 

 

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer i undervisninga, som seminar, forelesingar, 

øvingar, både individuelt og i grupper, praksisforteljingar og andre munnlege og 

skriftlege oppgåver. Det er ein føresetnad at studentane deltek aktivt i undervisninga 

og at dei arbeider med lærestoffet på eiga hand. Refleksjon over teori og praksis er 

sentralt i utviklinga av ein profesjonell yrkeskompetanse. 

 

 

EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / 

Mandatory assignments 

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfylgjande semesteret etter godkjenninga. 

- Obligatorisk frammøte 80% 

- 1 skriftleg arbeidskrav og 1 multimodal, samansett tekst 
 

 

 

 



Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 
 

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik 

dei står skildra i studieprogramplanen 

Nærare retningslinjer vil vere klare til semesterstart 

 

 

EBVURD Vurderingsform / Methods of 

assessment 

Skriftleg 3 dagars heimeeksamen. 

 

Karakterskala A– F, der F tilsvarar ikkje bestått 

 

EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / 

Premitted exam materials 

Relevant litteratur  

EBLITT Litteratur / Literature list Frist for å melde inn endelig litteraturliste er ved semesterstart.   

EBANSV 

Faktaboks 

 

Emneansvarlig faglærer(e) / 

Course coordinator 

 

  

EBSPRAK 

Faktaboks 

Undervisningsspråk / Language 

of instruction 

Norsk 

[Erstatt «norsk» dersom emnet undervises på et annet språk] 

 

EBPROG 

Faktaboks 

Progresjonskrav/ Requirements 

for study progression 

Ja☐ 

Nei☐ 

 

EBUNDSEM 

Faktaboks 

Undervisningssemester / 

Semester of instruction 

 

Haust ☐ 

Vår ☒ 

Start haust - eksamen vår ☐ 

Start vår - eksamen haust☐   [Skriv en merknad dersom emnet går over flere 

semester] 
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EBSEM 

Faktaboks 

Eksamenssemester / Semester 

of assessment 
Høst☐ 

Vår☒ 

Både høst og vår☐ 
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Koder til 

bruk for 

admini-

strasjonen: 

Emnekategorier  

Kategorier merket med gult blir 

publisert i emnebeskrivelsen på 

nett 

Norsk  

 Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.   

 Navn, bokmål GLU 5 - 10 

Pedagogikk og elevkunnskap Del 2, sykus 1  

Læreren og eleven i mangfoldige læringsmiljø 

 

 Navn, nynorsk GLU 5 - 10 

Pedagogikk og elevkunnskap Del 2, syklus 1  

Læraren og eleven i mangfaldige læringsmiljø 

 

 Name, English Fremkommer på karakterutskrift og Diploma supplement  

Faktaboks Antall studiepoeng / Credits 15 stp  

 Studienivå /Level of study Bachelornivå☒   Masternivå☐  PHD☐ Vidareutdanning (EVO)☐  

 Praksisemne / Course for 

practical training 

Ja☐   Nei☐  

 Ansvarlig institutt   



Pedagogikk og elevkunnskap 5-10 
 

 Tilhører studieprogram    

EBINNL Innledning / Introduction Pedagogikk og elevkunnskap er eit kulturfag som skal gje studentane forståing for 

læraren og skulen si rolle i samfunnet. Kjerneområda i faget dreiar seg om 

oppseding, utdanning og danning. 

Gjennom dette emnet skal studenten skaffe seg vidare kunnskapar om elevane på 

trinn 5–10 og deira læring og utvikling i eit mangfaldig og komplekst læringsmiljø. 

Merksemda skal rettast mot korleis ein kan bidra til å skape eit godt læringsmiljø for 

alle i ein skule prega av sosialt, religiøst og kulturelt mangfald. Studenten skal utvikle 

eit reflektert og kritisk perspektiv på skulen si verksemd og eiga rolle som 

profesjonsutøvar. Emnet er det andre av fire emne i faget pedagogikk og 

elevkunnskap.  

 

EBLUB Læringsutbytte  / Learning 

outcome 

Ved fullført emne skal studenten ha fylgjande totale læringsutbytte: 

 

Kunnskapar 

 

Kandidaten skal ha kunnskapar om 

 menneskerettar og barn sine rettar i opplæringa 

 den norske skulen og samfunnet i lys av kristen og humanistisk tradisjon, 

sekularisering, religiøst og kulturelt mangfald 

 sentrale religionar og livssyn og deira betydning for elevar 

 ulike lærevanskar og tilpassings- og åtferdsutfordringar hjå elevar på 5.-10. 

trinn og korleis desse kjem til syne i opplæringa 

 elevar i utsette livssituasjonar 

 sentrale prinsipp som fremjar inkluderande og tilpassa opplæring 
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 skulen sine samarbeidspartnarar 

 vitskapsteoretisk og metodisk kunnskap med relevans for FOU-oppgåve 

 

Ferdigheiter 

 

Kandidaten skal kunne 

 grunngje opplæringa ut frå menneskerettar og barn sine rettar 

 ivareta livssynsmangfald i samarbeid med elevar og foreldre  

 leggje til rette læringsprosessar som tek vare på mangfaldet i elevgruppa 

 forklare forholdet mellom tilpassa opplæring og spesialundervisning 

 

Generell kompetanse 

 

Kandidaten kan 

 identifisere og drøfte didaktiske konsekvensar, utfordringar og muligheiter i 

ein skule prega av språkleg, kulturelt og religiøst mangfald 

 på eit reflektert og fagleg grunnlag vere i dialog med eleven og deira 

føresette om elevene si læring og utvikling 

 kritisk drøfte skulen og læraren si rolle og funksjon i samfunnet 

 bruke vitskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utforming av FOU-prosjekt 
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EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites  

 

 

EBOVER Faglig overlapp / Course 

overlap  

Oppgi reduksjon mellom emner, både nedlagte emner (gamle emnekoder) og emner 

som undervises f.eks ved andre institutt. 

 

 

EBINNH Innhold / Content Tema: 

 Handtering av mangfald og elevane si faglege og personlege utvikling og 

danning 

 Kjønn, sosialisering og identitet 

 Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk    (inkl.lærevanskar) 

 Klasseleiing og læringsmiljø, eit inkluderande fellesskap 

 Den norske skule sitt verdigrunnlag.  

 

EBARB Arbeidsformer / Study methods 

 

Varierte og studentaktive læringsformer med vekt på refleksjon knytt til teori og 

praksis. Det er ein føresetnad at studentane arbeider med lærestoffet på eiga hand.  

 

 

EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / 

Mandatory assignments 

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfylgjande semesteret etter godkjenninga. 

 

 Obligatorisk frammøte (80 %) 

 Eitt skriftleg og to munnlege arbeidskrav. Eitt av dei munnlege arbeidskrava 

er i gruppe og knytt til søk og presentasjon av forskingslitteratur.  

 

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema 

slik dei står skildra i studieprogramplanen 
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Nærare retningslinjer vil vere klare ved semesterstart. 

EBVURD Vurderingsform / Methods of 

assessment 

Munnleg eksamen 

Karakterskala A- F, der F tilsvarar ikkje bestått 

 

EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / 

Premitted exam materials 

Ingen 

 

 

EBLITT Litteratur / Literature list Frist for å melde inn endelig litteraturliste er ved semesterstart.   

EBANSV 

Faktaboks 

 

Emneansvarlig faglærer(e) / 

Course coordinator 

 

  

EBSPRAK 

Faktaboks 

Undervisningsspråk / Language 

of instruction 

Norsk 

 

 

EBPROG 

Faktaboks 

Progresjonskrav/ Requirements 

for study progression 

Ja☐ 

Nei☐ 

 

EBUNDSEM 

Faktaboks 

Undervisningssemester / 

Semester of instruction 

 

Haust ☐ 

Vår☒ 

Start haust - eksamen vår ☐ 

Start vår - eksamen haust☐   [Skriv en merknad dersom emnet går over flere 

semester] 
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EBSEM 

Faktaboks 

Eksamenssemester / Semester 

of assessment 

Haust☐ 

Vår☒ 

Både haust og vår☐ 
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Koder til 

bruk for 

admini-

strasjonen: 

Emnekategorier  

Kategorier merket med gult blir 

publisert i emnebeskrivelsen på 

nett 

Norsk In English 

 Emnekode / Code Kode tildeles av administrasjonen.   

 Navn, bokmål GLU 5 - 10 

Pedagogikk og elevkunnskap Del 2, syklus 2  

Den forskende, nyskapende og etisk bevisste lærer 

 

 Navn, nynorsk GLU 5 - 10 

Pedagogikk og elevkunnskap Del 2, syklus 2  

Den forskande, nyskapande og etisk medvitne lærar 

 

 Name, English The investigating, creative and ethical consiouss teacher  

Faktaboks Antall studiepoeng / Credits 15 stp  

 Studienivå /Level of study Bachelornivå☒   Masternivå☐ X    PHD☐ 

 

Vidareutdanning (EVO)☐ 

 

 Praksisemne / Course for 

practical training 
Ja☐   Nei☐  
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 Ansvarlig institutt   

 Tilhører studieprogram    

EBINNL Innledning / Introduction Pedagogikk og elevkunnskap er eit kulturfag som skal gi studentane forståing for 

læraren og skulen si rolle i samfunnet. Kjerneområda i faget dreiar seg om oppseding, 

utdanning og danning. 

I dette emnet skal studenten utvikle eit analytisk og kritisk perspektiv på arbeidet i 

skulen og sin eigen praksis som framtidig lærar. Dette skal forankrast i pedagogisk 

forsking og i etiske og vitskapsteoretiske grunnlagsproblem. 

Emnet inngår som det siste av fire emne i faget  

Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskulelærerutdanninga 5-10. Emnet går parallelt 

med masteroppgåva i 5. studieår. 

 

EBLUB Læringsutbytte  / Learning 

outcome 

Ved fullført emne skal studenten ha fylgjande totale læringsutbytte: 

 

Kunnskapar 

Studenten  

- har avansert kunnskap om elevens danning i eit pluralistisk samfunn.  
- har avansert kunnskap om elevens læring, sosialisering og identitetsutvikling  

- har avanserte kunnskapar om ulike pedagogiske grunnsyn 

- har avansert kunnskap om ulike vitskapsteoretiske ståstadar 

 

Ferdigheteir 

Studenten 
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-kan kritisk vurdere skulen si rolle og funksjon i samfunnet 

- kan kritisk analysere og bruke skulens verdigrunnlag.  
- kan kritisk drøfte utfordringar i realiseringa av gjeldande læreplan og andre 

styringsdokument  

- kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål med grunnlag i etisk teori. 
- kan med utgangspunkt i forskingsbasert og profesjonsretta kunnskap grunngje 

eigne pedagogiske og etiske val. 

 

Generell kompetanse 

Studenten 

- kan drøfte didaktiske konsekvensar, utfordringar og muligheiter i ein 
utviklingsorientert skule.  
- kan bruke relevant forsking som grunnlag for utvikling og endring av pedagogisk 
praksis og som grunnlag for ei masteroppgåve. 
 

EBFORK Forkunnskaper / Prerequisites Bestått praksis 

 

 

EBOVER Faglig overlapp / Course 

overlap  

Oppgi reduksjon mellom emner, både nedlagte emner (gamle emnekoder) og emner 

som undervises f.eks ved andre institutt. 

 

 

EBINNH Innhold / Content  Danning, oppseding og utdanning i eit kritisk perspektiv 

 Pedagogiske grunnsyn  

 Perspektiv på læring 

 Vitskapsteori 

 Yrkesetikk 
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EBARB Arbeidsformer / Study 

methods 

 

Det vil bli brukt varierte undervisnings- og arbeidsmåtar, med vekt på 

studentaktivitet og casestudium. Litteraturseminar og workshops knytt til sentrale 

tema i emnet med bruk av norsk og internasjonal forskingslitteratur. Det er ein 

føresetnad at studentane deltek aktivt i undervisninga, og at dei arbeider med 

lærestoffet på eiga hand. Refleksjon og kritisk drøfting av teori og praksis er sentralt i 

emnet. 

 

 

EBFORP Obligatoriske arbeidskrav / 

Mandatory assignments 

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfylgjande semesteret etter godkjenninga. 

 

 Obligatorisk frammøte (80 %) 

 Ei skriftlege oppgåve med relevans for masteroppgåva 

 Ei munnleg oppgåve knytt til ein yrkesetisk case. 
 

Eit av dei obligatoriske arbeidskrava i emnet skal knytast til fagovergripande tema slik 

dei står skildra i studieprogramplanen 

Nærare retningslinjer vil vere klare ved semesterstart 

 

EBVURD Vurderingsform / Methods of 

assessment 

Semesteroppgåve: tema/problemstilling analysert og drøfta i lys av teori og 

forskingslitteratur. 

 

Karakterskala: A – F, der F tilsvarar ikkje bestått 

 

EBHJELP Hjelpemidler ved eksamen / 

Premitted exam materials 

Pensum og anna relevant lærestoff 

 

 

EBLITT Litteratur / Literature list Frist for å melde inn endelig litteraturliste er ved semesterstart.   
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EBANSV 

Faktaboks 

 

Emneansvarlig faglærer(e) / 

Course coordinator 

 

  

EBSPRAK 

Faktaboks 

Undervisningsspråk / Language 

of instruction 

Norsk 

 

 

EBPROG 

Faktaboks 

Progresjonskrav/ Requirements 

for study progression 

Ja☐ 

Nei☐ 

 

EBUNDSEM 

Faktaboks 

Undervisningssemester / 

Semester of instruction 

 

Haust ☒ 

Vår☐ 

Start haust - eksamen vår ☐ 

Start vår - eksamen haust☐   [Skriv en merknad dersom emnet går over flere 

semester] 

 

EBSEM 

Faktaboks 

Eksamenssemester / Semester 

of assessment 
Haust☒ 

 

Vår☐ 

Både haust og vår☐ 

 


