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GRUNNSKOLELÆRER REALFAG 5 - 10
Studiemodellen gir oversikt over hvilke emner som tilbys i de ulike semestrene i løpet av studiet. Foreliggende studiemodell viser planlagte studietilbud på tidspunkt for publisering av studieplanen.
Det kan forekomme endringer i tilbudet. Eventuelle endringer vedtas av avdelingsstyret når endelig studietilbud for et skoleår vedtas i slutten av høstsemesteret foregående år. I tillegg er igangsetting
av emner avhengig av at tilstrekkelig antall studenter melder seg.
STUDIEPOENGBELASTNING
Emne

Avsl. Eks.

SP

2012
Høst

2013
Vår

2013
Høst

2014
Vår

2014
Høst

2015
Vår

LGU52002 Matematikk 2 (5-10), emne 1

15

4NA15-10E1 Naturfag 1 5-10

30

LGU52001 Pedagogikk og elevkunnskap 2 (GLU 5-10)

15

LGU52003 Matematikk 2 (5-10), emne 2

15

LGU5201P Praksis, Grunnskolelærerutdanning (5-10) 2. studieår

0

LGU53006 Pedagogikk og elevkunnskap 3 (5-10)

15

15

LGU53004 Naturfag 2 (5-10) emne 1

15

15

LGU53002 Pedagogikk og elevkunnskap 4 (5-10)

15

15

LGU53005 Naturfag 2 (5-10) emne 2

15

15

LGU5301P Praksis, Grunnskolelærerutdanning (5-10) 3. studieår

0

2015
Høst

2016
Vår

15
15

7,5

7,5

7,5

7,5
15

X

X

X

X

Valgemner høst 4.studieår
•

30

Valgemner GLU 5-10 høst 4.studieår

30

Valgemner vår 4.studieår
•

30

Valgemner GLU 5-10 realfag vår 4.studieår

LGU5402P Praksis, Grunnskolelærerutdanning (5-10) 4. studieår

0

Sum

195

LGU52002 MATEMATIKK 2 (5-10), EMNE 1
Emnenavn (en)

30

Mathematics 2 (5-10), module 1

X
15

30

30

30

30

30

X
30

Emnenavn (nn)

Matematikk 2 (5-10), emne 1

Omfang

15 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk, ev. engelsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Bente Østigård

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav til studieprogrammet

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1, GLU 5-10

Emneinnhold

I dette emnet arbeider studentene hovedsakelig med matematikkdidaktiske temaer som er viktige for alle som skal undervise i matematikk på trinnene 5
-10. Dette innebærer arbeid med matematikkdidaktisk forskning, ulike bevis- og argumentasjonsformer, og den matematiske oppdagelsesprosessen.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten
• har kunnskap om matematikkdidaktisk forskning med relevans for utvikling av
undervisningskunnskap i matematikk og elevers læring på barne- og ungdomstrinnet
• har kunnskap om den matematiske oppdagelsesprosessen: eksperimentering, hypotesedannelse, begrunnelse og falsifisering, generalisering, og om
hvordan legge til rette slik at elever kan ta del i denne
• har kjennskap til kvantitative og kvalitative metoder som er relevante i matematikkdidaktisk forskning
• har undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer
• har erfaring med matematiske teoribygninger innen for eksempel geometri, trigonometri, algebra, analyse, kombinatorikk og sannsynlighetsteori
Ferdigheter
Kandidaten
• kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk og/eller matematikkfaglig emne relevant for trinn 5-10
• kan bruke kvantitative og kvalitative forskningsmetoder til å gjennomføre matematikkdidaktiske undersøkelser
• kan arbeide teoriforankret og systematisk med kartlegging av matematikkvansker og opplæring tilpasset elever som har matematikkvansker, for
eksempel gjennom strategiopplæring
Generell kompetanse
Kandidaten
• kan initiere og lede lokalt utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom klassetimer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, og eventuelt muntlige og skriftlige
studentpresentasjoner. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon og her vil vi
jobbe både digitalt og analogt.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Undervisningssemester: Høstsemesteret i andre studieår

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk
arbeidskrav

Antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

4

Kommentar til
arbeidskrav:

Godkjent antall

Følgende arbeidsoppdrag må være godkjent for å kunne fremstille seg for eksamen:
1 oppdrag knyttet til det å skrive fagtekst
1 oppdrag knyttet til erfaringer med undervisning i matematikk med tanke på grunnskolen
2 skriftlige innleveringer
De obligatoriske arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Semesterplanene vil opplyse om hvor og når disse arbeidsoppdragene ligger.
Tidsfrist:
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.
I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved HiST § 5-3 skal obligatoriske arbeidskrav vurderes etter fastsatt frist. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende
arbeidskrav, skal varsles senest 3 uker før den aktuelle eksamen og gis en endelig frist for å oppfylle kravene.

VURDERINGER
Vurdering
Annen vurderingsform, definer i
kommentarfelt

Vurderingstype
Gruppe

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

100 %

Nei

Vurdering

Vurderingstype

Kommentar til vurdering:

Karakter i emnet fastsettes på grunnlag av en fagtekst basert på et nærmere angitt oppdrag utført i praksisfeltet. Fagteksten utarbeides til vanlig i grupper på to og tre studenter og leveres
ved slutten av første semester. Det gis felles karakter til hele gruppa.

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Dato

Varighet

Karakterskala

Alle hjelpemidler tillatt.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med forskrift om studier og eksamen ved HiST, §1-2 (3).

LÆREMIDLER
På bibliotekets hjemmesider finnes oppdaterte litteraturlister for emnet .
www.hist.no/alt-pensum

VEKTINGSREDUKSJONER
Gammelt emne

Studiepoeng

Vurderes individuelt

4NA15-10E1 NATURFAG 1 5-10
Emnenavn (en)

Science 1 5-10

Emnenavn (nn)

Naturfag 1 5-10

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Andel

Justerende muntlig

Forkunnskapskrav

Ingen krav utover opptakskrav til studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha bakgrunn fra et eller flere av naturfagene fra videregående skole

Emneinnhold

Naturfag henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, kjemi, geofag, astronomi og teknologi. Grunnskolelæreren på 5.-10. trinn skal
kunne planlegge og gjennomføre undervisningen som et helhetlig fag tilpasset alle elever.
Emnet skal gi faglig trygghet i noen relevante områder av grunnskolefaget for 5.-10. trinn. Det legges vekt på å utvikle kunnskaper om bærekraftig
utvikling og kompetanse i å introdusere elevene for nye temaer i naturfaget og legge til rette for videre faglig utvikling. Det å kunne videreutvikle
elevenes sansing, oppdagerglede, undring, naturglede og naturfagspråk, er en vesentlig del av denne kompetansen. Emnet skal gi grunnlag for å
kunne bruke elevaktive læringsformer på ulike læringsarenaer. Emnet dekker ikke hele den faglige bredden i grunnskolefaget for 5.-10. trinn. Bredden
kan oppnås gjennom å ta naturfag 2.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om vanlige begrunnelser for naturfagets plass i skolen
• har kunnskap om naturvitenskapens metoder og tenkemåter
• har kunnskap om hverdagsforestillinger knyttet til relevant fagstoff
• har oversikt over navn, egenskaper og karakteristiske trekk til noen vanlige arter/grupper av organismer
• forstår hvordan vekselvirkning skjer innen og mellom økosystemets biotiske og abiotiske komponenter
• har innsikt i hvordan økosystemer kan endres over tid, både som resultat av naturlige og menneskeskapte påvirkninger, samt konsekvenser av dette
for det biologiske mangfoldet
• har kunnskap om navn, egenskaper og karakteristiske trekk til vanlige mineraler og bergarter, og til hovedtrekkene i den geologiske utviklingen på
jorda
• har oversikt over global oppvarming, ozonproblematikk og noen andre miljøutfordringer knyttet til kjemiske stoffers innvirkning på miljøet, samt
konsekvenser av disse miljøutfordringene
• har kunnskap om vanlige værelementer og lokale værfenomener
• har kunnskap om begrepet bærekraftig utvikling og miljøutfordringer knyttet til biologisk mangfold
• har kunnskap om navnsetting, oppbygning og egenskaper hos vanlige kjemiske stoffer, og hvordan periodesystemet kan brukes til å forklare dette
• har kunnskap om kjemiske reaksjoner på makro- og mikronivå
• har kunnskap om hvordan energibegrepet kan brukes i beskrivelsen av kjemiske prosesser
• har kunnskap om fysiske fenomener på makro og mikronivå knyttet til vann, luft, lyd og lys
• har kunnskap om mekanikk med spesielt fokus på energi og ulike energiformer, og kjenner relevante forsøk og enkle beregninger
Ferdigheter
Studenten
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i naturfag
• kan anvende naturfaglige kunnskaper i samtaler med elever om naturen og naturfaglige fenomener

• kan anvende relevant naturfagsutstyr, modeller og praktiske aktiviteter som støtte for elevers læring
• kan anvende varierte undervisningsmetoder inne og ute, som fremmer elevers undring og læring i naturfag
• kan tilrettelegge naturfagundervisning som fremmer alle grunnleggende ferdigheter
• kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
• har strategier for å avdekke og eventuelt endre elevenes hverdagsforestillinger
• kan drøfte problemstillinger i naturfagundervisningen knyttet til tilpasset opplæring og undervisning i et flerkulturelt miljø
• kan bruke resultater fra naturfagdidaktisk forskning i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere teknologi- og designprosjekter med et flerfaglig perspektiv, med problemstillinger knyttet til utnyttelse og
overføring av energi
• kan bruke naturfaget som støttefag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger
• kan bruke naturfag som utgangspunkt for utvikling av elevers kompetanse om bærekraftig utvikling og globale miljøutfordringer
Generell kompetanse
Studenten
• har innsikt i hvordan gjeldende læreplan for grunnskolen kan brukes som utgangspunkt for naturfagundervisning
• har god forståelse av sin egen rolle og praksis som naturfaglærer
• har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
• kjenner krav til sikkerhet i naturfagundervisningen, og kan anvende disse i undervisningen
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Emnet går over fire semester, og det vil bli brukt varierte arbeids¬former tilpasset de ulike deler av faget. Erfaringsbasert og utforskende læring med
utgangspunkt i studentaktive læringselementer som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av vegetasjon, dyreliv og miljø¬forhold) og
laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering vil stå sentralt. Introduksjon og enkel bruk av IKT-verktøy, faglig og didaktisk, til
animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen
vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt, avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide eks¬empler
og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium, individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter, som viktige deler av
studiet. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt og forbereder seg til planlagt
undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med både formative og summative vurderingsformer.
Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med
organiseringen av undervisningen finnes i semester¬planen.

LGU52001 PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP 2 (GLU 5-10)
Emnenavn (en)

Engelsk: Pedagogy and Pupil-related Skills 2

Emnenavn (nn)

Pedagogikk og elevkunnskap 2 (GLU 5-10)

Omfang

15 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig
Forkunnskapskrav

Ingen forkunnskapskrav ut over opptakskrav til studieprogrammet

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ha fullført Pedagogikk og elevkunnskap 1 (5-10) før en framstiller seg til eksamen.

Emneinnhold

Elevenes faglige, sosiale og personlige utvikling
Fra nasjonale retningslinjer:
«Emnet har den lærende eleven i sentrum. Hovedfokuset er tilrettelegging av læringsprosesser for enkeltelever innenfor et stort elevmangfold der hver
enkelt elev med sine unike personlige, sosiale og kulturelle og flerkulturelle forutsetninger for læring, er en ressurs for andre og en del av skolens
felleskap. Emnet vektlegger flerspråklighet som et område i lærerens tilrettelegging av opplæringen. Utfordringene som elevmangfoldet gir for
undervisning og læring er hovedområdet for samarbeid med praksisopplæringen».
Tema 1: Barn og unges oppvekst
Sosialisering
Oppvekst i det senmoderne samfunnet
Identitetsutvikling: mellomtrinns - og ungdomstrinnseleven
Kjønnsmessige, sosiale, kulturelle og etniske forskjeller
Jevnalderperspektivet
Skolens betydning for integrasjon
Tema 2: Inkludering og tilpasset opplæring
Lovverk og rettigheter
Fra segregering til integrering og inkludering
Tilpasset opplæring i et inkluderende læringsfellesskap
Tilpasset opplæring og spesialundervisning
Elever med flerkulturell bakgrunn
Elever i vanskelige livssituasjoner
Tema 3: Læringsfellesskapet
Undervisning og læring
Elevvurdering
Vurdering for læring, kartleggingsverktøy
Elevrelasjoner, gruppeprosesser og samhandling
Tema 4: Læreridentitet
Studentens utvikling mot egen læreridentitet
Kontaktlærerrollen

Profesjonsetikk
Bevissthet om yrkestekster i ulike sjangre
Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
• har kunnskap om mangfoldet i barn og unges oppvekst, utvikling og læring i ulike sosiale, språklige, religiøse og kulturelle kontekster
• har utviklet en dypere forståelse for variasjonene i en inkluderende skole
• har kunnskap om variasjoner i kjønnsidentitet og likheter og forskjeller i gutter og jenters oppvekstbetingelser
• har kunnskap om hvilke utfordringer og muligheter skolen står overfor når det gjelder elever med særskilte behov for tilrettelagt opplæring
• har utviklet bevissthet om forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
• har kunnskap om lovverk, saksgang og elevers og foreldres rettigheter
• har kunnskap om elever med flerkulturell og flerspråklig bakgrunn
• har kunnskap om barn i sorg og krise, overgrep mot barn og andre vanskelige livssituasjoner som barn kan komme i
• har kunnskap om medias påvirkning av barn og ungdom og om bars og unges aktive deltakelse i ulike mediesamfunn
• har kunnskap om verdier, interesser og normer i ulike ungdomskulturer og den betydning dette har for ungdoms identitet
• har kunnskap om grunnleggende ferdigheter som del av et sammensatt kompetansebegrep
• har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter støtter opp om elevenes forståelse av egne læringsprosesser og blir viktig redskap i elevenes
strategier for læring
• har kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for sentrale nasjonale og internasjonale konvensjoner som gjelder barn og unges rettigheter
FERDIGHETER
Studenten
• kan formidle og anvende kunnskaper om barn og unges utvikling og analysere de pedagogiske konsekvensene dette kan ha for arbeidet i skolen
• kan bidra til at alle elever får utvikle sine grunnleggende ferdigheter i muntlig, lesing, regning og skriving for å gjøre dem i stand til aktiv
demokratiutøvelse i skole og samfunn
• kan bidra til at alle elever blir rustet til å framstå med verdighet i en digital offentlighet
• kan legge til rette for elevenes læring med utgangspunkt i kunnskap om elevrelasjonen, kommunikasjon, samhandling og gruppeprosesser
• kan analysere elevenes læringsstrategier og læringsutbytte ved hjelp av ulike vurderingsformer og kartleggingsmetoder og trekke konsekvenser for
arbeidet med læringen
• kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter og begrunne vurderingene
• kan gjennomføre læringsrettet tilbakemelding
• kan analysere populærkulturelle medieuttrykk og knytte dette opp til barn og unges identitetskonstruksjon
• kan tolke enkle forskningsartikler og forstå bruken av statistikk
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
• har forståelse for betydningen av skolens rammefaktorer når det gjelder elevenes læring
• kan på et reflektert og faglig grunnlag etablere og være i dialog med elevene og deres foresatte om elevenes faglige, personlige og sosiale læring og
utvikling

• kan legge til rette for læringsprosesser som inkluderer mangfoldet i klassen
• kan ivareta pedagogiske oppgaver i muntlig og skriftlig kommunikasjon med ulike mottakere
• har handlingskompetanse for å oppdage og hjelpe elever med spesielle opplæringsbehov
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

I PEL legges det vekt på en prosessorientert undervisning med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler,
individuelt arbeid, ulike former for gruppearbeid og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer som prosjektarbeid, problembasert læring
eller aksjonslæring er sentrale. Det vil hele tiden bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse. I
arbeidet vil det også gjøres bruk av ulike former for underveisvurdering. Både skriftlige og muntlige arbeidskrav blir vurdert i løpet av studieprosessen.
Skriftlige oppgaver og muntlige presentasjoner kan bli vurdert av faglærer eller medstudenter på innhold, språk og sjanger. Egenvurdering gjennom
refleksjon over egen læring er en del av studieprosessen.

LGU52003 MATEMATIKK 2 (5-10), EMNE 2
Emnenavn (en)

Mathematics 2 (5-10), module 2

Emnenavn (nn)

Matematikk 2 (5-10), emne 2

Omfang

15 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk, ev. engelsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Bente Østigård

Forkunnskapskrav

Ingen ut over opptakskrav til studieprogrammet

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1, GLU 5-10

Emneinnhold

I dette emnet arbeider studentene med matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er sentrale i matematikkundervisningen på trinnene 5
-10. Dette innebærer arbeid med ulike vurderingsformer, matematikkvansker og teoribygninger i geometri, trigonometri, algebra, kombinatorikk og
sannsynlighetsregning. Det vil også arbeides med matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, differensiallikninger og enkle matematiske
modeller .

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten

• har god undervisningskunnskap knyttet til ulike matematiske bevis- og argumentasjonsformer
• har god kunnskap i matematisk analyse, inkludert derivasjon, integrasjon, differensialligninger og enkle matematiske modeller, og kan relatere disse
begrepene til det matematikkfaglige innholdet i trinn 5-10
• har kunnskap om ulike vurderingsformer i matematikk
• har kunnskap om sentrale teorier om matematikkvansker
Ferdigheter
Kandidaten
• kan bidra i lokalt læreplanarbeid
• kan vurdere elevenes læring i faget som grunnlag for tilrettelegging av undervisning og tilpasset opplæring
• kan bruke varierte undervisningsformer forankret i teori og egen erfaring, herunder valg, vurdering og utforming av oppgaver og aktiviteter
• kan benytte ulike vurderingsformer i matematikkundervisningen
Generell kompetanse
Kandidaten
• kan delta og bidra i FoU-prosjekter og andre samarbeidsprosjekter med tanke på å forbedre matematikkfagets praksis
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom klassetimer, arbeid med oppgaver, individuelt og i gruppe, diskusjoner, og eventuelt muntlige og skriftlige
studentpresentasjoner. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon og her vil vi
jobbe både digitalt og analogt.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Undervisningssemester Vårsemesteret i andre studieår

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk
arbeidskrav

Antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

4

Kommentar til
arbeidskrav:

Godkjent antall

Følgende arbeidsoppdrag må være godkjent for å kunne fremstille seg for eksamen:
1 oppdrag knyttet til erfaringer med undervisning i matematikk med tanke på grunnskolen

Obligatorisk
arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

3 skriftlige innleveringer
De obligatoriske arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Semesterplanene vil opplyse om hvor og når disse arbeidsoppdragene ligger.
Tidsfrist:
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen.
I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved HiST § 5-3 skal obligatoriske arbeidskrav vurderes etter fastsatt frist. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende
arbeidskrav, skal varsles senest 3 uker før den aktuelle eksamen og gis en endelig frist for å oppfylle kravene.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Skriftlig eksamen

Individuell

Kommentar til vurdering:
Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

6 Timer

A-F

100 %

Nei

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av en individuell skriftlig prøve på 6 timer i slutten av vårsemesteret.
Kalkulator som ikke kan kommunisere trådløst samt valgfri utgave av LK06.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med forskrift om studier og eksamen ved HiST, §1-2 (3).

LÆREMIDLER
På bibliotekets hjemmesider finnes oppdaterte litteraturlister for emnet .
www.hist.no/alt-pensum

VEKTINGSREDUKSJONER
Gammelt emne
Vurderes individuelt

Studiepoeng

LGU5201P PRAKSIS, GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING (5-10) 2. STUDIEÅR
Emnenavn (en)

Field practice, Teacher education level (5-10) year 2

Emnenavn (nn)

Praksis, Grunnskolelærarutdanning (5-10) 2. studieår

Omfang

0 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Ruth Grüters

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen
Praksis fra første studieår må være godkjent og bestått før første praksisperiode dette studieåret

Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

Hovedtemaet for praksisopplæringen i andre studieår er eleven i 8. – 10. trinn, elevmangfoldet og elevenes møte med skole og fag. Dette omhandler:
- Elevenes faglige, sosiale, kulturelle og personlige læring og utvikling på 8. – 10. trinn
- Inkluderende læringsfellesskap
- Variert og tilpasset opplæring, ulike arbeidsmåter
- Lærerarbeid og læringsledelse i flerkulturelle klasserom og i møte med elever med spesielle behov
- Klasseromskunnskap/kunnskap om ulike læringsarenaer
- Aktuelle kartlegginsverktøy

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
• har kunnskap om elevenes utvikling og bakgrunn som utgangspunkt for læring
• har kunnskap om elevvariasjoner og tilpasset opplæring
• har kunnskap om kulturelt mangfold og flerspråklighet
• har kunnskap om kommunikasjon, samhandling og gruppeprosesser
FERDIGHETER
Studenten

• kan utvikle mål for opplæringen i ulike fag og vurdere elevenes måloppnåelse
• kan med utgangspunkt i relevant teori velge og bruke aktuelle kartleggingsverktøy i opplæringen
• kan møte mangfold og elevvariasjon gjennom differensiert opplæring
• kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i et flerkulturelt læringsfellesskap
• kan være tydelig leder og lede læringsarbeid ved å differensiere og variere arbeidsmåter etter gruppestørrelse og undervisningens hensikt
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
• har innsikt om grunnleggende ferdigheters betydning for læring av fag og elevenes forståelse av fagkunnskap
• har utviklet bevissthet rundt egen kommunikasjons- og relasjonskompetanse
• har innsikt i egen utvikling som lærer
• kan vurdere egen lærerkompetanse og eget læringsbehov
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom praksisstudiene skal studentene bli kjent med elevers læring og utvikling og grunnskolens
innhold, arbeidsformer og organisering på 8.-10. trinn, samt få del i praksislæreres praksisteori. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning
og refleksjon skal studentene utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne
studiefag. For å utnytte praksisfeltet som studiearena kan studentene også måtte delta i andre skolefag og aktiviteter.
Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i
sammenheng med før- og etterveiledning. Arbeidsformer og læringsaktiviteter:
Studentene skal
• observere læreres arbeid med inkludering og tilpasset opplæring
• observere og kartlegge enkeltelevers faglige ståsted og læringsstrategier knyttet til grunnleggende ferdigheter og studiefagene
• stille spørsmål til egen og andres læringsledelse og evne til å ivareta mangfoldet i elevgruppa som ledd i kritisk refleksjon
• planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring på ungdomstrinnet og grunnleggende ferdigheter med fokus på elever med ulik erfaringsbakgrunn og
ulikt faglig ståsted
• prøve ut ulike arbeidsmåter, læremidler og vurderingsmåter tilpasset 8.-10. trinn med fokus på elevmedvirkning
• gjennomføre individuell læringssamtale med elever
• delta i arbeidet med utformingen av en individuell opplæringsplan (IOP).
• bruke planleggingsdokumentet basert på didaktisk relasjonstenkning som redskap i planlegging og vurdering av undervisning
• skrive logg som refleksjon over erfaringer og se disse i lys av teori og gjeldende læreplan
• gjennomføre praksisoppgaver knyttet til fagstudiene

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk
arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Praksis
Obligatorisk tilstedeværelse
All praksis er obligatorisk, men fravær inntil 15 % på grunn av sykdom dokumentert med egenmelding eller innvilget permisjon tillates uten at studenten må gjennomføre tilleggspraksis.

Kommentar
til
arbeidskrav:

Permisjon innvilges kun i særskilte tilfeller. Som særskilt tilfelle regnes eksempelvis deltaking i organisasjonsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå (eller f.eks. representasjonsoppgaver på landslagsnivå i
idrett), alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie. Studenttillitsvalgte kan ved studentpolitisk arbeid nasjonalt eller regionalt etter søknad være fraværende inntil 2 dager per studieår.
Hvis studenten har fravær ut over 15 prosent på grunn av sykdom eller innvilget permisjon, legges det opp til tilleggspraksis, slik at studenten får godkjent praksis før første praksisperiode neste studieår.
Tilleggspraksis legges normalt til studentens praksisskole og til samme praksislærer. Studenten søker til praksisadministrasjonen som avgjør saken i samråd med praksislærer.
Hvis permisjonen gjelder mer enn 15 prosent av praksistida i et studieår, kan det kreves økonomisk kompensasjon for høgskolens eventuelle ekstrautgifter ved gjennomføring av nødvendig tilleggspraksis.
Ved ugyldig fravær i praksistiden i et studieår, blir studiedeltaking i praksis ikke godkjent og vurdering ikke gitt. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen gjennomføres ordinært.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Praksisstudier

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Bestått / ikke bestått

100 %

Nei

Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering (Se forskrift om studier og eksamen ved HiST, § 5-2 (1).
Vurdering bestått/ikke bestått fastsettes av praksislærer etter drøfting med oppfølgingslærer. Vurderingskriterier for praksis og prosedyreregler for vurdering av studentene i praksis er i henhold til Forskrift om
studier og eksamen ved HiST og Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.
Kommentar
til vurdering:

Når studenten står i fare for ikke å bestå, skal studenten varsles innen fastsatt frist og opplyses om hva som er påkrevd for å kunne bli vurdert til bestått, jf. forskrift til rammeplan for utdanningen og høgskolens
utfyllende bestemmelser.
En student kan ikke klage på karakter i praksis (jfr. Universitets og høgskoleloven og Forskrift om studier og eksamen ved HiST). Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.
Studenten skal få en formell vurdering av praksis uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått

Tillatte
hjelpemidler:

Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

NY /
UTSATT

Det er bare anledning til å gjennomføre hvert praksisemne to ganger. Bare i særskilte tilfeller kan avdelingen innvilge dispensasjon, jf. bestemmelsene i forskrift om studier og eksamen ved HiST.

EKSAMEN

LÆREMIDLER

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

LGU53006 PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP 3 (5-10)
Emnenavn (en)

Pedagogy and Pupil-related Skills 3 (5-10)

Emnenavn (nn)

Pedagogikk og elevkunnskap 3 (5-10)

Omfang

15 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Studieleder John Magne Grindeland

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ha fullført Pedagogikk og elevkunnskap 2 (5-10) før en framstiller seg til eksamen.

Justerende muntlig

Emneinnhold

Utvikling av lærerens profesjonelle rolle og identitet
Fra nasjonale retningslinjer:
«Emnet bygger på de to første emnene og omhandler endringer i lærer- og elevrollen i et historisk, filosofisk, samfunnsmessig og internasjonalt
perspektiv. Dette innebærer kunnskap om skolen som organisasjon, profesjonelt utviklingsarbeid og profesjonsetisk bevissthet som grunnlag for
læreres samarbeid med kolleger, foresatte og ulike instanser. Dette er også hovedområdet for samarbeidet med praksisopplæringen.»
Tema 1
Lærerrollen i et samfunn i endring
• Å være lærer før og nå
• Samarbeid med en mangfoldig og flerkulturell foreldregruppe
• Samarbeid med andre profesjoner
• Samarbeid om overgang mellom skoleslag
• Mobbing og konflikthåndtering
• Profesjonsetisk bevissthet
Tema 2
Skolen som organisasjon
• Nivåer i organisasjonen og rammebetingelser
• Skolen som kunnskapsorganisasjon
• Skolens styringsstruktur
• Skolekultur
• Skoleutvikling
Tema 3
Skolen i samfunnet
• Utvikling av enhetsskolen
• Skolens idegrunnlag
• Endringer i elev- og lærerrollen i et idehistorisk perspektiv
• Læreplanutvikling og læreplananalyse
• Skolens samfunnsintegrerende funksjon
Tema 4
Danning og identitet
• Skolens identitetsskapende funksjon
• Interkulturell kompetanse
• Estetisk opplevelse, erfaring og erkjennelse
• Det integrerte menneske

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om det senmoderne samfunnet og hvordan endringer på makronivå påvirker alle nivåer i samfunnet
• har kunnskap om skolen som kompleks organisasjon, rammebetingelser og styringsstruktur, om samarbeidet med kommende kolleger i skolen, elever,
foresatte og relevante instanser utenfor skolen og betydningen det har for elevenes læring og utvikling
• har kunnskap om sosialt, språklig, kulturelt og religiøst mangfold for å støtte elevenes læring i en inkluderende skole preget av dialog, toleranse og
respekt for den enkelte
• har kunnskap om fellesskapets betydning for elevenes læringsprosesser
• har kunnskap om hvordan konflikter og mobbing kan forebygges og håndteres
• har kunnskap om overgangen mellom barnetrinn og ungdomstrinn og om overgangen mellom ungdomstrinn og videregående skole
• har kunnskap om sentrale faser og strategier i skolenshistoriske utvikling og om skolens og utdanningens mandat og funksjon til ulike tider i Norge
• har kunnskap om demokrati, dannelse og utvikling av identitet, og betydningen dette har for skolens virksomhet i en internasjonalisert verden
• har kunnskap om skolen som instititusjon i samfunnet, og forstår samarbeidsprosesser på ulike nivå for best mulig å legge til rette for elevenes læring
• har kunnskap om hvordan rollen som pedagog har endret seg og utvikler seg
Ferdighet
Studenten
• kan ut fra kunnskap om sosiale systemer kritisk analysere samhandlinger i klasser og grupper av elever og fatte beslutninger som stimulerer elevenes
læring
• kan stimulere til forståelse av demokrati og til demokratisk deltakelse og treffe begrunnede verdivalg
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingssamtaler
• kan planlegge, etablere og opprettholde samarbeid med foresatte
• kan med utgangspunkt i teori og erfaringer frå praksis reflektere over didaktiske, fagdidaktiske og skolefaglige spørsmål knyttet til elever med ulik
bakgrunn i lys av arbeidet med grunnleggende ferdigheter som del av en sammensatt kompetanse
• kan med utgangspunkt i teori og erfaringer frå praksislegge til rette for estetiske opplevelser, erfaring og erkjennelse
• kan med bakgrunn i erfaringer nyttiggjøre seg lokalt arbeids-, kultur og samfunnsliv i elevenes læringsprosesser
• kan ivareta pedagogiske oppgaver i muntlig og skriftlig kommunikasjon med ulike mottakere
• kan beherske ulike former for faglig skriving inkludert bruk av tallmessige uttrykk
Generell kompetanse
Studenten
• kan aktivt forholde seg til hvordan profesjonelle verdivalg påvirker elevenes læringsarbeid og kan kommunisere og analysere profesjonsetiske
utfordringer både med hjemmet, kolleger og andre samarbeidspartnere
• kan fremme dialog, gjensidig toleranse og respekt i læringsfelleskap preget av språklig og kulturelt mangfold
• har innsikt i lærerrollens utvikling og de utfordringer læreren står overfor som oppdrager i pluralistisk og internasjonalt samfunn
• kan ivareta pedagogiske oppgaver i muntlig og skriftlig kommunikasjon
• kan ytre seg og delta i den pedagogiske debatten på ulike arenaer (fra foreldremøter og dagsaviser til faglige tidsskrifter) både analogt og digitalt

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

I PEL legges det vekt på en prosessorientert undervisning med stor grad av studentaktivitet. Arbeidsformene vil variere mellom forelesninger, samtaler,
individuelt arbeid, ulike former for gruppearbeid og anvendelse av digitale verktøy. Studentene skal gjennom hele semesteret dokumentere egen
kompetanse i emnets temaområder og utvikling av egen læreridentitet. Det vil bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet både som studiefelt og som
arena for profesjonsutøvelse. Egenvurdering gjennom refleksjon over egen læring er en del av studieprosessen.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
• En caseoppgave om skolen som lærende organisasjon
• Obligatorisk tilstedeværelse på 3 seminarer. Seminarene spesifiseres i semesterplanen
Kommentar til arbeidskrav:

• Obligatorisk tilstedeværelse på ett for- og etterarbeid i forbindelse med praksis
Obligatoriske arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Vurderingsmappe

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

100 %

Nei

Individuell, digital mappe som dokumenterer kunnskap innenfor emnet og utviklinga av egen profesjonskompetanse. Mappa skal vise variasjon i sjanger og digitale formater. Dokumentasjonsmaterialet skal
hentes fra ulike kontekster i læringsforløpet. Mappa skal inneholde følgende elementer:
Kommentar til
vurdering:

• En fagtekst i gruppe om skolen som lærende organisasjon basert på et case (ca. 10 s.).
• Ett undervisningsopplegg som er satt inn i en kontekst og vurdert (ca. 3 s.).

Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

• En kronikk, et innlegg i en nettdebatt eller et foredrag på et foreldremøte om en valgt problemstilling innenfor temaet danning (ca. 3s.).
• Et refleksjonsnotat om egen profesjonell utvikling inkludert dokumentasjonselementer som logg, planleggingsdokument eller annet (ca. 3s.).
Mappa vurderes som en helhet, men alle bidrag må være bestått for å få bestått karakter i emnet.
Tillatte

Alle

hjelpemidler:

NY / UTSATT
EKSAMEN

Det arrangeres utsatt eksamen/ny eksamen ved slutten av påfølgende semester for studenter som henholdsvis hadde gyldig fravær eller ikke besto ved siste ordinære eksamen. Ved ny/utsatt eksamen må
alle mappas elementer leveres på nytt. Studenten leverer en forbedret utgave av opprinnelig mappe.

LÆREMIDLER
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VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

LGU53004 NATURFAG 2 (5-10) EMNE 1
Emnenavn (en)

Natural Science 2 (5–10) module 1

Emnenavn (nn)

Naturfag 2 (5-10) emne 1

Omfang

15 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Studieleder Ruth Grüters

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 35
Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU m/realfag gjennom ordinært opptak til NTNU.
2. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU.
3. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge.
4. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Naturfag 1
Det er en fordel å ha bakgrunn fra et eller flere av naturfagene fra videregående skole.

Emneinnhold

Naturfag 2, emne1, henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi og kjemi.
Emnet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 5.-10. trinn. Utdanningen skal være knyttet til praksisfeltet, og gi
studentene grunnlag for på egen hånd og i samarbeid med andre å utvikle sine kunnskaper og arbeidsmåter. Det legges vekt på forskningsbasert
kunnskap om elevenes faglige utvikling gjennom hele grunnskolen. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon som
forbereder til en lærerrolle som fremmer elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter; uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne og
bruke digitale verktøy. Videre skal emnet stimulere til undring, interesse for og positiv opplevelse av naturfaget. Grunnskolelæreren skal kunne ta
utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer i planlegging av undervisning og bruke nære og lokale læringsarenaer på en slik måte at fagstoffet
konkretiseres og støtter utviklingen av det naturfaglige språket. Læreren skal også kunne ivareta flerkulturelle perspektiver i naturfagundervisningen og
bidra til respekt for samers og andre urfolks tradisjonskunnskap om naturen og bruk av naturressursene.
Emnet supplerer første 30 stp (Na1), og skal sammen med Na2 Emne 2, danne grunnlag for å gi faglig trygghet på hele bredden av grunnskolefaget for
5.-10. trinn. På noen sentrale faglige og fagdidaktiske områder skal det også utvikles dypere kunnskap.
Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 2 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2010.
Emnebeskrivelsen beskriver organisering, arbeidsformer og vurderingsordning for emnet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og
tolkeutdanning.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om eksempler på hvordan naturvitenskapene har utviklet seg gjennom historien – cellebiologi/genetikk/evolusjon og kjemi
• har kunnskap om årsaker til usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater, og hvordan disse vurderes og håndteres i kjemi
• har oversikt over cellens oppbygging og viktige livsprosesser, kjenner til forskjeller mellom celletyper og kan beskrive hvordan celler deler seg
• har forståelse av DNA-molekylets funksjon både som arvestoff og i styring og regulering i cellen, og kjenner mekanismer for hvordan egenskaper hos
levende organismer påvirkes av arv og miljø
• har en helhetlig forståelse av prinsippene og mekanismene bak biologisk evolusjon, og evolusjon som grunnlaget for moderne biologi
• har kunnskap om kjemiske stoffer og deres reaksjoner på et kvantitativt nivå
• har kunnskap om sentrale laboratorieteknikker og tester med relevans til kjemi i hverdagen og miljøet
• har kunnskap om de mest sentrale stoffers kretsløp i naturen, og hvordan dette kan knyttes til miljøspørsmål og andre hovedområder i naturfag
• har gode kunnskaper om noen lokale og globale miljøutfordringer
• har kunnskap om oppbygning av viktige organiske stoffgrupper og egenskaper, samt deres betydning for levende organismer og miljøet
Ferdigheter
Studenten
• kan utvikle undervisningsopplegg i cellebiologi og kjemi som fremmer elevers undring og læring i naturfag
• kan anvende relevant naturfagsutstyr, flere modeller og praktiske aktiviteter innen cellebiologi og kjemi
• har kjennskap til hvordan en utøver en helhetlig vurderingspraksis og gir tilpasset tilbakemelding
• kan håndtere kjemikalier og lage kjemiske blandinger og løsninger
• kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff i cellebiologi og kjemi, og anvende det i undervisning og drøftinger med kolleger
• har kjennskap til hvordan en bruker naturfaget som regifag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger

Generell kompetanse
Studenten
• har god forståelse av sin egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
• kan ta stilling til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor cellebiologi/genetikk/evolusjon/kjemi og evner å løse disse i et kollegialt miljø
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset fagemnene. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer
som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av miljøforhold) og laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering vil stå
sentralt. Videre utdyping av faglig og didaktisk bruk av IKT -verktøy til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i
oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt,
avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium,
individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter, er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens
bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt, og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med
både formative og summative vurderingsformer.
Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med
organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk
arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Skriftlig innlevering

3

3

Kommentar til
arbeidskrav:

Innleveringsoppgaver i biologi

Skriftlig innlevering

3

Kommentar til
arbeidskrav:

Innleveringsoppgaver i kjemi

3

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

3

Kommentar til

Muntlig, digital eller skriftlig rapportering fra laboratoriearbeid i biologi

3

arbeidskrav:
Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

4

4

Obligatorisk
arbeidskrav

Antall

Kommentar til

Muntlig, digital eller skriftlig rapportering fra laboratoriearbeid i kjemi

Godkjent antall

arbeidskrav:
Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Kommentar til
arbeidskrav:

1

1

Et didaktisk arbeid i gruppe hvor studentene skal skrive en tekst med elever som målgruppe, og hvor de trenes i å finne, vurdere og henvise til naturfaglig informasjon og fagstoff. Studentene skal i
tillegg være i stand til å drøfte teksten tema på et relevant faglig nivå

Oppmøte til undervisning
Profesjonsutdanning forutsetter aktiv deltagelse i studieprosessen for å oppnå fullt læringsutbytte og god lærerkvalifisering i naturfag.

Kommentar til
arbeidskrav:

følgende elementer er obligatoriske:
• 8 økter laboratoriearbeid og annet praktisk arbeid innenfor ulike deler av emnet
Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Kommentar til
arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette,
jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Skriftlig eksamen

Individuell

Kommentar til vurdering:

Delvurdering 1
En eksamen som består av to deler (kjemi og biologi), og begge delene må være bestått for at eksamen skal være bestått.
Kjemidelen teller 60% og biologidelen 40%.
Delemnet gis en samlet karakter.

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

6 Timer

A-F

100 %

Nei

Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Kunnskapsløftet (2013), læreplanen i naturfag hentet fra nettsidene til Utdanningsdidrektoratet eller fra emnets sider på It's learning
Tabeller i kjemi
Tillatte hjelpemidler:

Lommeregner med tomt minne
4 håndskrevne A4- sider som støtteark, to i biologi og to i kjemi

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt

Gruppe

Bestått / ikke bestått

Delvurdering 2
En test innenfor ferdigheter og generell kompetanse der planlegging og evaluering inngår
Kommentar til vurdering:
Alle deler av vurdering må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Alle hjelpemidler tillatt

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med forskrift om studier og eksamen ved HiST.

LÆREMIDLER
Biolog (Cellebiologi, genetikk og fysiologi)
Grindeland, J. M., Lyngved, R., & Tandberg, C. (2012): Biologi for lærere. Oslo:
Gyldendal akademisk.
Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.

Kjemi
Feren, K. (2012). Na130 Laboratorieøvelser i kjemi. Trondheim: Akademika kompendium.
Hannisdal, M., & Ringnes, V. (2013). Kjemi for lærere (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Finnes også som:
Hannisdal, M., & Ringnes, V. (2011). Kjemi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.
Steen,B.-G. (2009). Gyldendals tabeller og formler i kjemi: kjemi 1 og kjemi 2. Oslo: Gyldendal undervisning.
Samt utdelt litteratur på forelesninger/It’s learning.

%

Nei

Tabeller i ulike emner publisert i It's learning.
Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.

Didaktikk
Marion, P. v., & Strømme, A. (red.).(2008). Biologididaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Sjøberg, S. (2009). Naturfag som allmenndannelse: en kritisk fagdidaktikk. Oslo, Gyldendal akademisk.
Artikler /enkeltkapitler vil komme i tillegg. Det samme gjelder stoff hentet fra nettet eller forfattet av faglærerne og publisert på It's learning.

C. Anbefalt støttelitteratur

Grønlien, H.K., & Tandberg, C. (2012). Gyldendals ord og faguttrykk 2012. Oslo: Gyldendal akademisk.
Læreverk for videregående skole kan benyttes som støttelitteratur i kjemi (Kjemi 1 og Kjemi 2).
Reece, J. B. et al. (2011). Campbell biology (9th ed.). Boston, Mass.: Pearson.
Finnes også som:
Campbell, N. A. et al. (2008). Biology (8th ed.). San Francisco, Calif.: Pearson/ Benjamin Cummings.
inkl.:Norwegian glossary for biology eighth edition (2009).
Eller:
Simon, E. J., Reece, J. B., Dickey, J. L., & Campbell, N. A. (2010). Campbell essential biology with physiology. San Francisco: Benjamin Cummings.
Finnes også som:
Campbell, N. A., Simon, E. J., & Reece, J. B. (2007). Essential biology with physiology (2nd ed.). San Francisco, Calif.: Pearson/Benjamin Cummings.

VEKTINGSREDUKSJONER
Gammelt emne
Emnet gir, sammen med Emne 2, 100 % reduksjon i studiepoeng for avlagt eksamen i Allmennlærerutdanningens Naturfag 2/Natur- og miljøfag 2.
Andre kurs vurderes etter søknad.

Studiepoeng

LGU53002 PEDAGOGIKK OG ELEVKUNNSKAP 4 (5-10)
Emnenavn (en)

Pedagogy and Pupil-related Skills 4 (5-10)

Emnenavn (nn)

Pedagogikk og elevkunnskap 4 (5-10)

Omfang

15 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Studieleder John Magne Grindeland

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ha fullført Pedagogikk og elevkunnskap 2 og 3 (5-10) før arbeidet med bacheloroppgaven avsluttes.

Emneinnhold

Bacheloroppgave, vitenskapsteori og forskningsmetode
Oppgaven skal være profesjonsrettet. Det innebærer at den skal knyttes til undervisning i grunnskolen eller til andre sider ved skolens virksomhet.
Tematisk skal bacheloroppgaven normalt forankres i studentens undervisningsfag de tre første årene og/eller i faget pedagogikk og elevkunnskap.
Bacheloroppgaven skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der kandidaten skal formulere og svare på en valgt problemstilling.
Oppgaven skal knyttets til praksisopplæringen eller andre sider ved skolens virksomhet. Det innebærer at problemstillingen skal reflektere sentrale
praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i grunnskolens virksomhet. Hensikten med oppgaven er å gi en helhetlig og sammenhengende
framstilling og refleksjon om sentrale spørsmål i profesjonsutøvelsen.
Tema 1: Å være forskende lærer
• Forskningsetikk
• Formålstjenlige tekster: Praksisfortelling, forskerlogg
Tema 2: Vitenskapsteori
• Induktiv og deduktiv tilnærming
• Naturvitenskapelig og humanistisk forskningsparadigme
• Hermeneutikk
Tema 3: Metode
• Innhenting av data: Observasjon, intervju, spørreskjema, elevprodukter, dokumentanalyse

• Analyse av data: tolking av kvalitative og kvantitative data
• Forskningens troverdighet og relevans
Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmålsstillinger i utdanningsforskning
• har innsikt i sentrale spørsmål knyttet til forskningsmetoder med relevans for studier av virksomhet i og omkring skolen
• har kunnskap om sentrale praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i grunnskolens virksomhet som er utviklet gjennom bacheloroppgaven
• har inngående kunnskap om det emnet som den enkelte har fordypet seg i gjennom bacheloroppgaven
Ferdighet
Studenten
• kan kritisk analysere relevant forskning om læringsarbeid og hvilken betydning denne kan ha for undervisningen og for alle elevers læring
• kan planlegge og delta i utviklings- og endringsprosesser i skolen, og kan kritisk vurdere disse i etterkant
• kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av egen bacheloroppgave
• har tilegnet seg ferdigheter i akademisk skriving
Generell kompetanse
Studenten
• kan vise et faglig engasjement i viktige spørsmål om skole og opplæring, og på et forskningsmessig grunnlag kunne analysere og formidler et
sammensatt fagstoff på en overbevisende måte
• kan selvstendig forholde seg til forskningsetiske problemsstillinger

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Å skrive en bacheloroppgave er det faglige kravet dette semestret. Veiledning, både i gruppe og individuelt vil være hovedarbeidsform. En del av
veiledninga vil bli organisert som arbeidsseminarer med krav til obligatorisk deltakelse. I tillegg vil det bli forelesninger i vitenskapsteori og metode.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Arbeidet med bacheloroppgaven starter imidlertid allerede i høstsemesteret med innsirkling av tema og problemstilling.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
- Obligatorisk tilstedeværelse på 2 oppgaveseminarer
- Innlevering av førsteutkast til bacheloroppgaven
- 1 obligatorisk veiledning på bacheloroppgaven
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til arbeidskrav:
Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform, definer i
kommentarfelt

Individuell

Kommentar til vurdering:
Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

100 %

Nei

Individuell bacheloroppgave
Alle
Det arrangeres utsatt eksamen/ny eksamen påfølgende semester for studenter som henholdsvis hadde gyldig fravær eller ikke besto ved siste ordinære eksamen. Ved ikke bestått
bacheloroppgave gjelder forskrift om studier og eksamen ved HiST § 5-4.

LÆREMIDLER
Bjørndal, C. R. P. (2011). Det vurderende øyet: observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
s. 32-63.
Finnes også som:
Bjørndal, C. R. P. (2002). Det vurderende øyet: observasjon, vurdering og utvikling i undervisning og veiledning. Oslo: Gyldendal akademisk.
Christoffersen, L., & Johannessen, A. (2012). Forskningsmetode for lærerutdanningene. Oslo: Abstrakt forlag.
178 s.
Elstad, J. I. (2010). Spørreskjemaundersøkelsens fallgruber. I D. Album, M. N. Hansen & K. Widerberg (red.), Metodene våre: eksempler fra samfunnsvitenskapelig forskning (s. 155-169). Oslo: Universitetsforlaget.
Klette, K. (1998). Klasseromsforskning - i spenningsfeltet mellom systematisk observasjon og etnografiske nærstudier. I K. Klette (red.), Klasseromsforskning på norsk (s. 13-35). Oslo: Ad notam Gyldendal.
Kvale, S. (2005). Om tolkning af kvalitative forskningsinterviews. Nordisk pedagogik, 25(1), 3-15:
Tilgjengelig fra:
http://www.idunn.no/ts/np/2005/01/om_tolkning_af_kvalitative_forskningsinterviews
Nilsen, S. E., & Wasenden, W. (2005). Kvantitative metoder for datainnsamling og analyse. I A. Howe, K. Høium, G. Kvernmo & I. R. Knutsen (red.), Studenten som forsker i utdanning og yrke: vitenskapelig tenkning og
metodebruk (Læremidler for profesjonsutdanning 4/2005, s. 246-268). Bekkestua: Høgskolen.
Nilssen, V. (2012). Analyse i kvalitative studier: den skrivende forskeren. Oslo: Universitetsforlaget.
Nyeng, F. (2012). Nøkkelbegreper i forskningsmetode og vitenskapsteori. Bergen: Fagbokforlaget.
Mulig bok for noen tema:
Askeland, N., Maagerø, E. & Aamotsbakken, B. (2013). Læreboka: studier av ulike læreboktekster. Trondheim: Akademika. (290 s.)
Selvvalgt pensum i tilknytning til oppgaven kommer i tillegg.

VEKTINGSREDUKSJONER
Gammelt emne
Vurderes individuelt

Studiepoeng

LGU53005 NATURFAG 2 (5-10) EMNE 2
Emnenavn (en)

Natural Science 2 (5–10) module 2

Emnenavn (nn)

Naturfag 2 (5-10) emne 2

Omfang

15 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Studieleder Ruth Grüters

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 35
Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU m/realfag gjennom ordinært opptak til NTNU.
2. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU.
3. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge.
4. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Naturfag 1
Det er en fordel å ha bakgrunn fra et eller flere av naturfagene fra videregående skole.

Emneinnhold

Naturfag 2, emne 2 henter sine kunnskaper fra naturfagdidaktikk, biologi, fysikk, geofag, astronomi og teknologi.
Emnet skal gi faglig og fagdidaktisk grunnlag for å undervise naturfag på grunnskolens 5.-10. trinn. Utdanningen skal være knyttet til praksisfeltet, og gi
studentene grunnlag for på egen hånd og i samarbeid med andre å utvikle sine kunnskaper og arbeidsmåter. Det legges vekt på forskningsbasert
kunnskap om elevenes faglige utvikling gjennom hele grunnskolen. Utdanningen skal gi erfaring med varierte arbeidsformer og didaktisk refleksjon som
forbereder til en lærerrolle som fremmer elevenes læring og utvikling av grunnleggende ferdigheter; uttrykke seg muntlig og skriftlig, lese og regne og
bruke digitale verktøy. Videre skal emnet stimulere til undring, interesse for og positiv opplevelse av naturfaget. Grunnskolelæreren skal kunne ta
utgangspunkt i elevenes hverdagserfaringer i planlegging av undervisning og bruke nære og lokale læringsarenaer på en slik måte at fagstoffet
konkretiseres og støtter utviklingen av det naturfaglige språket. Læreren skal også kunne ivareta flerkulturelle perspektiver i naturfagundervisningen og
bidra til respekt for samers og andre urfolks tradisjonskunnskap om naturen og bruk av naturressursene.
Emnet supplerer Na2 Emne1 , 15 stp, og skal sammen med de to emnene i Na1 danne grunnlag for å gi faglig trygghet på hele bredden av
grunnskolefaget for 5.-10. trinn. På noen sentrale faglige og fagdidaktiske områder skal det også utvikles dypere kunnskap.
Denne emnebeskrivelsen for Naturfag 2 for 5.-10. bygger på Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen 5.-10. trinn fra 2010.

Emnebeskrivelsen beskriver organisering, arbeidsformer og vurderingsordning for emnet ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og
tolkeutdanning.
Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om eksempler på hvordan naturvitenskapene har utviklet seg gjennom historien – fysiologi og fysikk
• har kunnskap om årsaker til usikkerhet og feilkilder i målinger og resultater, og hvordan disse vurderes og håndteres i fysikk
• har kunnskaper om grunnleggende magnetisme, elektronikk, elektrisitet og det elektriske energisystemet, og kjenner relevante forsøk og enkle
beregninger
• har kunnskaper om energibevaring, energikvalitet, fornybare og ikke-fornybare energikilder
• har kunnskap om kreftene i naturen, atom- og kjernefysikk og samfunnsmessige og etiske problemstillinger knyttet til utnyttelse av kjerneenergi
• har kunnskap om eksempler på teknologi som har ført til store sprang i historien
• har kunnskap om hvordan universet har oppstått og utviklet seg, og hvordan romfart og romforskning har bidratt til kunnskap om solsystemet og
universet
• har kunnskap om de store værsystemene som bestemmer mye av vær og klima i Norge, og hvordan vær og klima påvirker naturen og samfunnet
• har kunnskap om kroppens organsystemer, fosterutvikling og fødsel
• har kunnskap om helsemessige aspekter relatert til humanfysiologien
• har oversikt over virkninger av rusmidler og rusmiddelrelaterte helseskader
• har kunnskap om pubertet, seksualitet og helsemessige tema knyttet til dette
• har kunnskap om næringsstoffer og kan sette disse i sammenheng med kosthold og livsstilsykdommer
Ferdigheter
Studenten
• kan utvikle undervisningsopplegg i fysiologi og fysikk som fremmer elevers undring og læring i naturfag
• kan anvende relevant naturfagsutstyr, flere modeller og praktiske aktiviteter innen fysiologi og fysikk
• kan utøve en helhetlig vurderingspraksis og gi tilpasset tilbakemelding
• kan finne, vurdere og henvise til naturfaglig informasjon og fagstoff i fysiologi og fysikk, og anvende det i undervisning og drøftinger med kolleger
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere teknologi- og designprosjekter med et flerfaglig perspektiv, med problemstillinger knyttet til bruk av elektronikk
• kan bruke naturfaget som regifag i tverrfaglige og flerfaglige sammenhenger
Generell kompetanse
Studenten
• har god forståelse av og oversikt over sin egen rolle, praksis og utviklingsmuligheter som naturfaglærer
• kan ta stilling til relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger innenfor fysiologi/fysikk og evner å løse disse i et kollegialt miljø

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Det vil bli brukt varierte arbeidsformer tilpasset fagemnene. Erfaringsbasert og utforskende læring med utgangspunkt i studentaktive læringselementer
som feltarbeid (observasjon, undersøkelser og kartlegging av miljøforhold) og laboratoriearbeid (forsøk og eksperimenter) og argumentering vil stå
sentralt. Videre utdyping av faglig og didaktisk bruk av IKT -verktøy til animasjoner, simuleringer og modelleringer innenfor naturfaglige tema inngår i

oppbygningen av studentenes digitale kompetanse. Forelesningsformen vil, sammen med samtaleundervisning i klasse, bli brukt til å gi oversikt,
avklare faglige problem, presentere sentral kunnskap og arbeide med eksempler og oppgaver. Studentaktive arbeidsformer med selvstudium,
individuelt arbeid og arbeid i grupper med oppgaver og prosjekter, er viktige deler av studiet. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens
bibliotek og andre kilder til informasjon og læring aktivt, og forbereder seg til planlagt undervisning. Studentenes arbeid med emnet vil bli vurdert med
både formative og summative vurderingsformer.
Studentene vil i løpet av studiet bli gitt et antall obligatoriske oppdrag, skriftlige og muntlige oppgaver og praktisk arbeid. Detaljene i forbindelse med
organiseringen av undervisningen finnes i semesterplanen.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Skriftlig innlevering

2

2

Kommentar til arbeidskrav:
Skriftlig innlevering
Kommentar til arbeidskrav:
Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:
Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Innleveringsoppgaver i biologi
2

2

Innleveringsoppgaver i fysikk

3

3

Muntlig, digital eller skriftlig rapportering fra laboratoriearbeid i biologi

4

4

Muntlig, digital eller skriftlig rapportering fra laboratoriearbeid i fysikk

1

1

Muntlig, digital eller skriftlig rapportering i teknologi og design

1

1

Obligatorisk arbeidskrav
Kommentar til arbeidskrav:

Antall

Godkjent antall

Et didaktisk arbeid i gruppe muntlig eller skriftlig, som redegjør for hvordan naturvitenskapen har utviklet seg gjennom historien

Oppmøte til undervisning
Profesjonsutdanning forutsetter aktiv deltagelse i studieprosessen for å oppnå fullt læringsutbytte og god lærerkvalifisering i naturfag.
følgende elementer er obligatoriske:
• 8 økter laboratoriearbeid og annet praktisk arbeid innenfor ulike deler av emnet
Kommentar til arbeidskrav:

Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Muntlig

Individuell

Kommentar til vurdering:

Delvurdering 1
Biologi

Tillatte hjelpemidler:
Skriftlig eksamen

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

40 %

Nei

A-F

60 %

Nei

Ingen hjelpemideler tillatt
Individuell

4 Timer

Delvurdering 2
Fysikk
Kommentar til vurdering:
Begge vurderingsdelene må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Vurdering

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

• Kunnskapsløftet (2013), læreplanen i naturfag hentet fra nettsidene til Utdanningsdirektoratet eller fra emnets sider på It’s learning
• Tabeller i fysikk
• Lommeregner med tomt minne

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med forskrift om studier og eksamen ved HiST.

LÆREMIDLER
Pensum:
Callin, P., Pålsgård, J., Stadsnes, R., & Tellefsen, C. W. (2012). Ergo: [Fysikk 1] (2. utg.). Oslo: Aschehoug.
Finnes også som:
Callin, P., Pålsgård, J., Stadsnes, R., & Tellefsen, C. W. (2007). Ergo: Fysikk 1: Grunnbok. Oslo: Aschehoug.
Callin, P., Pålsgård, J., Stadsnes, R., & Tellefsen, C. W. (2012). Ergo: [Fysikk 2] (2. utg.). Oslo: Aschehoug.
Finnes også som:
Callin, P., Pålsgård, J., Stadsnes, R., & Tellefsen, C. W. (2008). Ergo: Fysikk 2: Grunnbok. Oslo: Aschehoug.
Grindeland, J. M., Lyngved, R., & Tandberg, C. (2012). Biologi for lærere. Oslo: Gyldendal akademisk.
Na130 Laboratorieøvelser i fysikk. Tapir kompendium.
Samt utdelt litteratur på forelesninger/It’s learning.

Anbefalt litteratur:
Angell, C., Bungum, B., Henriksen, E. K., Kolstø, S. D., Persson, J., & Renstrøm, R. (2011). Fysikkdidaktikk. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Grimenes, A. A., Jerstad, P., & Sletbak, B. (2011). Grunnleggende fysikk for universitet og høgskole. Oslo: Cappelen Damm.
Ridpath, I. (2000). Stjerner og planeter. Oslo: Teknologisk forlag.
Sand, O., Sjaastad, Ø. V., Haug, E., & Bjålie, J. G. (2006). Menneskekroppen: fysiologi og anatomi (2. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
Reece, J. B. et al. (2011). Campbell biology (9th ed.). Boston, Mass.: Pearson.
Finnes også som:

Andel

Justerende muntlig

Campbell, N. A. et al. (2008). Biology (8th ed.). San Francisco, Calif.: Pearson/ Benjamin Cummings.
inkl.:Norwegian glossary for biology eighth edition (2009).
Simon, E. J., Reece, J. B., Dickey, J. L., & Campbell, N. A. (2010). Campbell essential biology with physiology. San Francisco: Benjamin Cummings.
Finnes også som:
Campbell, N. A., Simon, E. J., & Reece, J. B. (2007). Essential biology with physiology (2nd ed.). San Francisco, Calif.: Pearson/Benjamin Cummings.

Sjøberg, S. (2009). Naturfag som allmenndannelse: en kritisk fagdidaktikk. Oslo, Gyldendal akademisk.
Øgrim, O., & Andersen, S. L. (2005). Eksperimentboka: 191 forsøk fra Fysikk på roterommet. Oslo: Kolofon.

VEKTINGSREDUKSJONER
Gammelt emne

Studiepoeng

Emnet gir 100 % reduksjon i studiepoeng for avlagt eksamen i Allmennlærerutdanningens Naturfag 2/Natur- og miljøfag 2.
Andre kurs vurderes etter søknad

LGU5301P PRAKSIS, GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING (5-10) 3. STUDIEÅR
Emnenavn (en)

Field practice, Teacher education level (5-10) year 3

Emnenavn (nn)

Praksis, Grunnskolelærarutdanning (5-10) 3. studieår

Omfang

0 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Ruth Grüters

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen

Praksis fra andre studieår må være godkjent og bestått før første praksisperiode dette studieåret.
Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

I tredje studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første og andre studieår. Et nytt hovedtema for praksisopplæringen for tredje og
studieår er skolen som organisasjon og samarbeid med foresatte og andre sentrale instanser utenfor skolen. Dette omhandler:
- Lærerarbeidet på organisasjonsnivå og i profesjonelle fellesskap
- Samarbeid med foresatte, PPT og andre aktører
- Kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
- Skole- og elevdemokrati, foresatte og elevers rettigheter
- Overganger mellom trinnene
- Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen
- Lokalt læreplan- og utviklingsarbeid på praksisskolen

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
• har kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
• har kunnskap om lærerarbeidet på organisasjonsnivå
• har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i praksisskolen
• har kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon
FERDIGHET
Studenten
• kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse på ungdomstrinnet
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i fagene på ungdomstrinnet
• kan planlegge undervisning med utgangspunkt i planer for ulike perioder på ungdomstrinnet
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere foreldremøter
• kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og andre aktører i skolen
• kan med basis i teori og forskning identifisere mobbing og trakassering og drøfte måter dette kan håndteres på
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
• kan vurdere skolen i forhold til samfunnsmandatet
• har utviklet læreridentitet basert på profesjonelle og yrkesetiske perspektiver
• har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, sitt yrke og framtidig arbeidsplass gjennom kollegialt samarbeid og samhandling
med eksterne aktører på ungdomstrinnet

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Emneinnholdet og arbeidet med bacheloroppgave krever at det settes av god tid til praksis som
studiearena. Studentenes forståelse for skolen som organisasjon og skolens endrings- og utviklingsprosesser må utfordres gjennom observasjon,
diskusjon og refleksjon.
Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene bli kjent med elevers læring og utvikling på ungdomstrinnet samt
utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver innenfor egne studiefag. For å utnytte
praksisfeltet som studiearena kan studentene også måtte delta i andre skolefag og aktiviteter.
Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i
sammenheng med før- og etterveiledning. Arbeidsformer og læringsaktiviteter:
Studentene skal
• observere og kartlegge særtrekk ved skolen som organisasjon og praksisskolens utviklingsarbeid
• stille kritiske spørsmål til skolens og egen virksomhet som grunnlag for eget bachelorprosjekt
• planlegge, gjennomføre og vurdere variert undervisning med utgangspunkt i ukeplaner/halvårsplaner/årsplaner for elever i på ungdomstrinnet
• observere, planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i fagene på ungdomstrinnet og få erfaring med elevgrupper av ulik størrelse
• delta i teammøter, møter med foresatte og, om mulig møter, med skolens eksterne samarbeidspartnere
• bruke planleggingsdokumentet basert på didaktisk relasjonstenkning som redskap i planlegging og vurdering av undervisning
• skrive logg som refleksjon over erfaringer og se disse i lys av teori, egen profesjonsetikk og gjeldende læreplan
• gjennomføre praksisoppgaver knyttet til fagstudiene

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk
arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Praksis
All praksis er obligatorisk, men fravær inntil 15 % på grunn av sykdom dokumentert med egenmelding eller innvilget permisjon tillates uten at studenten må gjennomføre tilleggspraksis.
Permisjon innvilges kun i særskilte tilfeller. Som særskilt tilfelle regnes eksempelvis deltaking i organisasjonsarbeid på nasjonalt eller internasjonalt nivå (eller f.eks. representasjonsoppgaver på landslagsnivå i
idrett), alvorlig sykdom eller dødsfall i nær familie. Studenttillitsvalgte kan ved studentpolitisk arbeid nasjonalt eller regionalt etter søknad være fraværende inntil 2 dager per studieår.
Kommentar
til
arbeidskrav:

Hvis studenten har fravær ut over 15 prosent på grunn av sykdom eller innvilget permisjon, legges det opp til tilleggspraksis, slik at studenten får godkjent praksis før første praksisperiode neste studieår.
Tilleggspraksis legges normalt til studentens praksisskole og til samme praksislærer. Studenten søker til praksisadministrasjonen som avgjør saken i samråd med praksislærer.
Hvis permisjonen gjelder mer enn 15 prosent av praksistida i et studieår, kan det kreves økonomisk kompensasjon for høgskolens eventuelle ekstrautgifter ved gjennomføring av nødvendig tilleggspraksis.
Ved ugyldig fravær i praksistiden i et studieår, blir studiedeltaking i praksis ikke godkjent og vurdering ikke gitt. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen gjennomføres ordinært.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Praksisstudier

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Bestått / ikke bestått

100 %

Nei

Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering (Se forskrift om studier og eksamen ved HiST, § 5-2 (1).
Vurdering bestått/ikke bestått fastsettes av praksislærer etter drøfting med oppfølgingslærer. Vurderingskriterier for praksis og prosedyreregler for vurdering av studentene i praksis er i henhold til Forskrift om
studier og eksamen ved HiST og Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning.
Kommentar
til vurdering:

Når studenten står i fare for ikke å bestå, skal studenten varsles innen fastsatt frist og opplyses om hva som er påkrevd for å kunne bli vurdert til bestått, jf. forskrift til rammeplan for utdanningen og høgskolens
utfyllende bestemmelser.
En student kan ikke klage på karakter i praksis (jfr. Universitets og høgskoleloven og Forskrift om studier og eksamen ved HiST). Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.
Studenten skal få en formell vurdering av praksis uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått

Tillatte
hjelpemidler:

NY /
UTSATT

Det er bare anledning til å gjennomføre hvert praksisemne to ganger. Bare i særskilte tilfeller kan avdelingen innvilge dispensasjon, jf. bestemmelsene i forskrift om studier og eksamen ved HiST.

EKSAMEN

LÆREMIDLER

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

LGU5402P PRAKSIS, GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING (5-10) 4. STUDIEÅR
Emnenavn (en)

Field practice, Teacher education level (5-10) year 4

Emnenavn (nn)

Praksis, Grunnskolelærarutdanning (5-10) 4. studieår

Omfang

0 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Studieleder Ruth Grüters

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen
Praksis fra tredje studieår må være godkjent og bestått før første praksisperiode dette studieåret

Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

I fjerde studieår vil studentene arbeide videre med hovedtemaene fra første, andre og tredje studieår. Et nytt hovedtema for praksisopplæringen for
fjerde studieår er skolen som organisasjon og det profesjonelle fellesskapet. Dette omhandler:
- Lærerens rettigheter og plikter
- Kvalitetssystem som verktøy for læring og skoleutvikling
- Forskningsbasert kunnskap som utgangspunkt for endring og utvikling i skolen
- Lokalt læreplan- og utviklingsarbeid

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
• har kunnskap om kvalitetssystem som verktøy for utvikling i studiefagene
• har kunnskap om lærerens rettigheter og plikter
• har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
FERDIGHET
Studenten
• kan selvstendig og sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevgrupper av ulik størrelse på 5.-10. trinn
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring i fagene på 5.-10. trinn
• kan planlegge undervisning med utgangspunkt i planer for ulike perioder for elever på 5.-10. trinn
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingssamtaler med elever
• kan delta i lokalt læreplanarbeid
• kan med basis i teori vurdere og bidra til utvikling av skolens læringsmiljø

GENERELL KOMPETANSE
Studenten
• har utviklet kommunikasjons- og relasjonskompetanse
• har kritisk distanse til egen yrkesutøvelse
• har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg som profesjonell lærer i et praksisfellesskap
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Praksis er en studie-, utprøvings- og læringsarena. Gjennom observasjon, egen undervisning, veiledning og refleksjon skal studentene bli kjent med
elevers læring og utvikling på 5.10. trinn samt utvikle sin lærerrolle i et læringsfellesskap. Studentene skal ha planleggings- og undervisningsoppgaver
innenfor egne studiefag. For å utnytte praksisfeltet som studiearena kan studentene også måtte delta i andre skolefag og aktiviteter.
Skriving er et viktig redskap i studentenes lærings- og kommunikasjonsprosesser i praksisopplæringa. Bruken av ulike skriftlige dokumenter må ses i
sammenheng med før- og etterveiledning. Arbeidsformer og læringsaktiviteter:
Studentene skal
• observere og kartlegge praksisskolens kvalitetssystem som verktøy for læring og faglig utvikling
• delta i praksisskolens lokale læreplanarbeid
• planlegge, gjennomføre og vurdere variert og utforskende undervisning i fagene i relasjon til ukeplaner/halvårsplaner/årsplaner for elever i 5.-10.trinn
• vurdere og bidra til utvikling av skolens læringsmiljø gjennom deltakelse i teammøter
• planlegge, gjennomføre og vurdere utviklingssamtaler med elever
• bruke planleggingsdokumentet basert på didaktisk relasjonstenkning som redskap i planlegging og vurdering av undervisning
• skrive refleksjonslogg med kritisk distanse til egen virksomhet, teori, gjeldende læreplan og egen yrkesidentitet
• gjennomføre praksisoppgaver knyttet til fagstudiene

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i kommentarfeltet
All praksis er obligatorisk.
Kun sykdom eller forhåndsgodkjent permisjon er gyldig fravær.
Kommentar til arbeidskrav:

Regler for gyldig og ugyldig fravær:
Inntil 15% fravær krever dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er egenmelding for maks 3 dager, legemelding ved sykdom, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksiskontoret.
Gyldig fravær ut over 15% skal kompenseres med ekstradager i praksis.
Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært.

Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Varighet praksis 4. studieår er 2 + 1 uke.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Praksisstudier

Individuell

Kommentar til

Del 1:
Praksis i første semester, 4.studieår
Vurdering til bestått/ikke bestått fastsettes av praksislærer etter drøfting med oppfølgingslærer.

vurdering:

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Bestått / ikke bestått

50 %

Nei

50 %

Nei

%

Nei

Tillatte hjelpemidler:
Praksisstudier

Individuell

Bestått / ikke bestått

Del 2:
Kommentar til
vurdering:

Praksis i andre semester, 4.studieår
Vurdering til bestått/ikke bestått fastsettes av oppfølgingslærer.
Begge vurderingsdeler må være bestått for å få emnet bestått.

Tillatte hjelpemidler:
Praksisstudier
Praksisstudiet skjer under veiledning og kontinuerlig vurdering.
Studenter som har fått innpasset/forhåndsgodkjent fag fra andre læresteder, kan få mulighet til 3 uker praksis i høstsemesteret. Dette gjelder kun dersom lærestedet ikke tilbyr praksis i det faget som
det søkes forhåndsgodkjenning for.
Når studenten står i fare for ikke å bestå, skal studenten varsles innen fastsatt frist og opplyses om hva som er påkrevd for å kunne bli vurdert til bestått.
Kommentar til
vurdering:

En student kan ikke klage på karakter i praksis.
Studenten kan derimot klage på formelle feil i vurderingsprosessen.
Studenten får en formell vurdering av praksis uttrykt med karakteren bestått/ikke bestått.
Alle punkter er forankret i lover, forskrifter og reglement; nasjonale og ved HiST. Se http://hist.no/lover

Tillatte hjelpemidler:

Vurdering

Vurderingstype

Dato

NY / UTSATT
EKSAMEN

Det er kun anledning til å gjennomføre hvert praksisemne to ganger. Bare i særskilte tilfeller kan avdelingen innvilge dispensasjon, jf. gjeldende studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

VALGEMNER GLU 5-10 HØST 4.STUDIEÅR
Oversikten viser planlagte emner de ulike årene. Endelig studietilbud for et skoleår vedtas av avdelingsstyret i høstsemesteret foregående år. Igangsetting av emner er avhengig av tilstrekkelig antall
studenter.
STUDIEPOENGBELASTNING
Emne

Avsl. Eks.

SP

2015
Høst

LGU54027 Tegnspråk 1 (5-10)

30

30

LGU54004 Engelsk 1 (5-10)

30

30

LGU54001 Kroppsøving 1 (5-10)

30

30

LGU54002 Kunst og håndverk 1 (5-10)

30

30

LGU54003 Musikk 1 (5-10): Instruksjon, ledelse, komposisjon og fagdidaktiske emner

30

30

LGU54013 Religion, livssyn og etikk 1 (5-10)

30

30

LGU54005 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk med hovedvekt på atferdsproblemer 5-10 (TISP1)

30

30

Sum

210

LGU54027 TEGNSPRÅK 1 (5-10)
Emnenavn (en)

Sign Language 1 (5-10)

Emnenavn (nn)

Teiknspråk 1 (5-10)

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk og Norsk tegnspråk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Studieleder Ingfrid Thowsen

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 10

210

2016
Vår

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å. opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier
dette og fakultet har kapasitet
Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

Studentene får grunnleggende opplæring i praktisk tegnspråk og innføring i grunnleggende teori om tegnspråk gjennom:
- Å bruke kroppen i kommunikasjon – fra gester til tegn
- Å utvikle et grunnleggende tegnforråd i norsk tegnspråk og grammatikk
- Å føre samtaler om dagligdagse tema på tegnspråk
- Å lære om forskjeller på tegnede og talte språk
Studentene får en innføring i kultur, historie og kommunikasjon med fokus på tegnspråk gjennom ulike perspektiver på:
- Hørsel og identitet
- Døves kultur og historie, før og nå
- Språktilegnelse
- Segregering, integrering, inkludering
- Selvvalgt tema

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
- har grunnleggende kunnskap om flerspråklighet
- har grunnleggende kunnskap om strukturer i norsk tegnspråk
- har grunnleggende kunnskap om døve og hørselshemmedes historie, kultur og livsbetingelser i samfunnet før og nå
Ferdigheter
Studenten
- forstår enkle samtaler og monologer på norsk tegnspråk
- kan føre enkle samtaler og anvende grunnleggende grammatiske strukturer og virkemidler på norsk tegnspråk
- kan identifisere enkelte grammatiske elementer i tekster på norsk tegnspråk
- kan forklare hva det betyr å være en minoritet, med særskilt fokus på døve og tunghørte
- kan presentere sin kunnskap om disse temaene til andre som ikke har denne kunnskapen

Generelle ferdigheter
Studenten
- kan delta i enkle, tegnspråklige samtaler
- kan formidle grunnleggende kunnskap om norsk tegnspråk
- kan bruke sin kunnskap og sine ferdigheter i arbeid med eller for døve og hørselshemmede
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Språklæring skjer gjennom varierte arbeidsformer som:
- intensiv språklæring i språkbad
- dramaøvelser og rollespill
- samtaleøvelser i par og i grupper
- muntlig og skriftlig refleksjon over egen språklæring
Teoretisk arbeid om språk, kultur og historie knyttes til praksis gjennom arbeidsformer som:
- forelesninger om tegnspråkgrammatikk
- individuelt og gruppearbeid med enkel videoanalyse av eget og andres tegnspråk
- forelesninger og litteraturstudier, gruppearbeid, diskusjoner og oppgaveskriving

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Studentene skal ha praksis. Se emnebeskrivelse for praksis GLU.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav
Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Kommentar til arbeidskrav:

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Antall

Godkjent antall

4

4

Studentene skal levere inn oppgaver i tilknytning til tematikken i emnet.
Arbeidskravene kan være deltakelse i samtaleøvelser og tegnspråklige arrangement, opptak og innlevering av tegnspråklige øvelser, fremføringer og skriftlig innleveringer.
En av oppgavene skal være av fagdidaktisk karakter.

Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Demonstrasjon av ferdighet, praktisk arbeid

Individuell

2 Timer

A-F

60 %

Nei

Kommentar til vurdering:

Praktisk eksamen.
Studentene skal produsere en tekst på norsk tegnspråk.

A-F

40 %

Nei

Tillatte hjelpemidler:
Skriftlig eksamen
Kommentar til vurdering:

Individuell

2 Timer

Skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER
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(Finnes i Kompendium 1, TG160)
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Schembri, Adam, Jones, Caroline, & Burnham, Denis. (2005). Comparing action gestures and classifier verbs of motion: Evidence from Australian Sign Language, Taiwan Sign Language, and nonsigners' gestures without
speech. Journal of Deaf Studies and Deaf Education, 10(3), 272-290. doi: 10.1093/deafed/eni029
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Tilgjengelig som e-bok:
http://www.acm5.com/kompendier/Horsel-sprak-kommunikasjon.pdf
Svennevig, J. (2009). Språklig samhandling: innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse. Oslo: Cappelen Akademisk forlag.
S. 232-262.
Valli, Clayton, & Lucas, Ceil. (2001). Linguistics of American Sign Language: An introduction. Washington D.C.: Gallaudet University Press. s. 37-48; 72-75; 107-111; 121-146; 183-189.
Vonen, A. M. (1999). Emosjonelle sider ved språk. I E. Simonsen & K. Arnesen (red.), Fornuft og følelser - perspektiver etter 150 års undervisning av døve og døvblinde : rapport fra seminar 15.-16. oktober 1998, Helga Engs
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Vogt-Svendsen, Marit. (2001). A comparison of mouth gestures and mouthings in Norwegian Sign Language (NSL). In Penny Boyes Braem (Ed.), The hands are the head of the mouth: The mouth as articulator in sign
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NRK. (2015-16). Tegnspråknytt. Retrieved from http://tv.nrk.no/serie/tegnspraaknytt
Raanes, Eli, Ferrara, Lindsay, & Nilsson, Anna-Lena. (2014). Humor på norsk tegnspråk [Video dataset]. Trondheim, Norway: HiST-ALT.
Kan brukes på skolens maskiner:
TegnStart.1 (2004). Trondheim: Statped
TegnStart.2 (2004). Trondheim: Statped
TegnStart.3 (2009). Trondheim: Statped
Selvvalgt pensum:
Knyttet til selvvalgt tema skal studentene velge ut 500 sider med annen relevant litteratur. Litteraturen skal godkjennes av faglærer i slutten av uke 37.

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

LGU54004 ENGELSK 1 (5-10)
Emnenavn (en)

English 1 (5-10)

Emnenavn (nn)

Engelsk 1 (5-10)

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Engelsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Eivind N. Torgersen

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 35
Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper

Emneinnhold

Engelsk 1 for 5-10 er inndelt i tre emneområder. Emneområdene er innholdsmessig forankret i læringsutbytteformuleringene for Engelsk 1 for 5-10:
• Lesing, skriving og muntlige ferdigheter på mellom- og ungdomstrinnet

• Kunnskap om språk
• Engelsk som andrespråk – teorier og metoder
Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har grunnleggende kunnskap om lydsystemet i engelsk, ordtilfanget og språkets grammatiske struktur samt innsikt i kulturelle konvensjoner for
språkbruk
• har kunnskap om engelsk som verdensspråk og utviklingen av dets rolle som kontaktspråk for mennesker fra ulike land og kulturer og dets betydning
for internasjonalisering innen utdanning og arbeidsliv
• har innsikt i arbeidet med å videreutvikle de grunnleggende ferdighetene og tilrettelegge for progresjon i overgangen mellom barne- og ungdomstrinn
• har kunnskap om barn og unges språklæring i et andrespråksperspektiv, språklæringsteorier samt strategier, metoder, vurderingsverktøy og
vurderingsformer som fremmer språkutvikling
• har kjennskap til læreplan for engelskfaget i skolen og forholdet til det europeiske rammeverket for språk
• har kjennskap til et vidt spekter av lærebøker og andre læringsressurser som kan brukes i opplæringen
• har kunnskap om ulike internasjonale og nasjonale prøver og kartleggingsverktøy
• har kjennskap til hvordan en kan tilpasse språkopplæringen til den enkelte elev
• har kunnskap om samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
• har kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
• har kunnskap om ulike læringsarenaer, eksempelvis digitale media, i opplæringen for barn og unge
Ferdigheter
Studenten
• kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig og være god språkmodell for elevene
• kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik
kulturell og språklig bakgrunn
• kan bevisstgjøre elevene om språkets oppbygning og veilede dem i deres språkutvikling, eksempelvis gjennom kunnskap om kontrastive problemer
• kan aktivt gjøre nytte av elevenes erfaringer med engelsk
• kan legge til rette for et trygt læringsmiljø med variert, differensiert og meningsfylt læringsarbeid forankret i teori og egen erfaring, som fremmer
videreutviklingen av de grunnleggende ferdighetene for alle elever
• kan utøve en helhetlig vurderingspraksis og legge til rette for elevenes selvstendige språklæring ved å bevisstgjøre dem i valg av læringsstrategier
• kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakterer, og begrunne vurderingene
• kan anvende fagkunnskapen didaktisk og reflektert i henhold til gjeldende læreplan for grunnskolen og kritisk vurdere egen undervisning
• kan kritiske vurdere og bruke egnede lærebøker og andre læremidler
• kan tilrettelegge for elevenes læring om og videre utforskning av samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
• kan analysere, velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og ungdom, samt anvende et presist og tilpasset
begrepsapparat i arbeidet med tekst
• kan legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon til
egen kultur, med hovedvekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster for barn
• kan bruke digitale læringskilder og verktøy på en kritisk måte i egen kunnskapsutvikling og i pedagogisk arbeid med elever

Generell kompetanse
Studenten
• kan formidle relevant fagstoff og kommunisere på engelsk på en måte som er tilpasset målgruppen
• kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst
• kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Engelskfaget er sammensatt av mange ulike deler som er tett knyttet til hverandre. For å oppnå fullt læringsutbytte må studentene ha innsikt i delene og
forståelse for sammenhengene mellom dem. Emnebeskrivelsen forutsetter aktiv deltakelse gjennom hele studieprosessen.
Gjennom studiet vil studentene møte varierte arbeidsformer. Studentene blir vurdert underveis i studiet, både individuelt og i grupper, og vil få skriftlige
og muntlige tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter.
Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og
gjennom den digitale læringsplattformen.
Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig
kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens bibliotek aktivt og forbereder seg til planlagt
undervisning.
Gjennom prosess- og produktorientert arbeid med skriftlige tekster og egenvurdering av disse, samt framføringer og aktiv deltaking i undervisningen,
sikres studenten både medvirkning og veiledning i sin studieprogresjon.
Praksisplanen angir omfang og utbytteformuleringer for praksis i fjerde studieår. Et overordnet fokusområde for praksis i engelsk er observasjon og
vurdering av engelskfaget med vekt på Lesing, skriving og muntlige ferdigheter for mellom- og ungdomstrinnet.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk
arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Kommentar til
arbeidskrav:

Underveis i studiet er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav - bade skriftlige, muntlige og digitale. - 3 innleveringsoppgaver i grammatikk og fonologi - 2 muntlige presentasjon - 2 innleveringer av
tekstoppgaver - deltakelse i 8 responsarbeid pa digital laeringsplattform

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Kommentar til
arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske arbeidskrav ma vaere godkjent for en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som star i fare for a bli nektet a ga opp til
eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Muntlig

Gruppe

45 Minutter

A-F

40 %

Nei

Kommentar til vurdering:

Del 1: Muntlig gruppeeksamen i didaktikk og andresprakslaering. Eksamen har en forberedelsestid pa 24 timer.

Tillatte hjelpemidler:

Del 1: Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden.

Skriftlig eksamen

Individuell

60 %

Nei

Kommentar til vurdering:

Del 2: Individuell skriftlig eksamen i sprak, litteratur og kultur. Begge deler vaere bestatt for a fa samlet bestatt karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler:

Del 2: 2 A4-sider med egne notater.

NY / UTSATT EKSAMEN

Ny/utsatt eksamen blir gjennomfort i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.

6 Timer

A-F

LÆREMIDLER

Phonology:
Nilsen, Thor Sigurd & Rugesæter, Kåre N. (2015). English Phonetics for Teachers. Bergen: Fagbokforlaget. Third Edition.
Grammar:
Yule, George. (1998). Explaining English Grammar. A Guide to Explaining Grammar for Teachers of English as a Second or Foreign Language. Oxford: Oxford University Press.
Language Teaching and Learning:
Bailey, Steven. (2015). Academic Writing. A Handbook for International Students. Abingdon: Routledge.
Dale, L. & Tannner, R. (2012). CLIL Activities with CD ROM. Cambridge: Cambridge University Press.
Hedge, Tricia. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford, Oxford University Press.
Richards, J. C. (2006). Communicative Language Teaching Today. Cambridge: Cambridge University Press.
Reference:

Birketveit, Anna and Williams, Gweno (eds.) (2013). Literature for the English Classroom – Theory into Practice. Bergen: Fagbokforlaget.
Dypedahl, Magne, Hasselgård, Hilde & Løken, Berit (2012). Introducing English Grammar. Bergen: Fagbokforlaget. Second edition.
Fowler, H. Ramsey & Aaron, Jane E. (2015). The Little Brown Handbook. Harlow: Longman.
Hacker, Diana and Nancy Sommers. (2010). A Writer’s Reference. Bedford/St. Martin’s 6th/7th Edition.
Lightbown, P. M. (2014). Focus on content-based language teaching. Oxford: Oxford University Press.
Swan, Michael. (2005). Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Vogt, Mary Ellen and Echevarria, Jana. (2008). 99 Ideas and Activities for Teaching English Language Learners with the SIOP Model. Boston, MA: Pearson.
Civics and Culture:
Mauk, David. C. & Oakland, John. (2013). American Civilization: An Introduction. 6th Edition. Abingdon: Routledge.
Oakland, John. (2011). British Civilization: An Introduction . 7th Edition. Abingdon: Routledge.
Literature:
Emne 1:
Alexie, Sherman. The Absolutely True Diary of a Part-Time Indian. London: Andersen, 2008. ISBN 9781842708446 / 1842708449.
Fine, Anne. Bill’s New Frock. London: Egmont, 2007. ISBN 9781405233187 / 1405233187
Hallett, Martin, and Barbara Karasek, eds. Folk & Fairy Tales. London: Broadview, 2008. ISBN 9781551118987 / 155111898X
Maybin, Janet, and Nicola J. Watson, eds. Children’s Literature: Approaches and Territories. London: Palgrave Macmillan, 2009. ISBN 9780230227132 / 0230227139
Murphy, Jill. The Worst Witch. London: Puffin, 2013. ISBN 9780141349596 / 014134959X
Rosoff, Meg. What I Was. London: Penguin, 2008. ISBN 9780141322469 / 0141322462
Rowling, J.K. Harry Potter and the Philosopher’s Stone. London: Bloomsbury, 2014. ISBN 9781408855652 / 1408855658
Snicket, Lemony. The Bad Beginning. London: Egmont, 2012. ISBN 9781405266062 / 1405266066
Spiegelman, Art. The Complete Maus. London: Penguin, 2003. ISBN 9780141014081 / 0141014083
Emne 2:
Atwood, Margaret. The Handmaid’s Tale, Vintage New Edition, 1996.

Chbosky, Stephen. The Perks of Being a Wallflower, Simon & Schuster, 2009
DiTerlizzi, Tony and Holly Black, The Spiderwick Chronicles Book 1: The Field Guide, Simon and Schuster: Reprint Edition, 2013.
Hinton, S.E. The Outsiders, Puffin Modern Classics, 2003.
Lee, Harper. To Kill a Mockingbird, Arrow 50th Anniversary Edition, 2010.
Shakespeare, William. Hamlet, Barron’s Simply Shakespeare, 2002.

NB: Short stories, essays, and poetry may be required in addition to the texts on the reading list. Please check the term plan and It’s Learning regularly to ensure you have access to all required texts. Course Teachers will be
responsible for providing copies, digital files, or web resources of these texts. Students will be responsible for accessing or printing them as needed. Required picture books will be placed on reserve in the library and it is the
students’ responsibility to read them prior to class.

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

LGU54001 KROPPSØVING 1 (5-10)
Emnenavn (en)

Physical Education 1 (5-10)

Emnenavn (nn)

Kroppsøving 1 (5-10)

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk, ev. engelsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Geir Olav Kristensen
Ove Østerli

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 25

Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å. opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier
dette og fakultet har kapasitet
Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

Kroppsøving 1 er en innføring i det å være lærer i kroppsøving på trinn 5-10 i grunnskolen. Dette krever kompetanse i individuell idrett, lagidrett,
svømming/livredning, dans og friluftsliv og i hvordan bruk av ulike bevegelsesmiljøer kan bidra til opplæringen. Det legges vekt på hvordan valg av
innhold og arbeidsmåter påvirker læreprosessene og hvordan kroppsøving bidrar til elevens helhetlige utvikling. Studiet skal gi grunnlag for å forstå
fysisk aktivitet og kroppsøving i et helsefremmende perspektiv. Studiet skal utvikle studentenes kompetanse for å vurdere kulturelle og
utviklingsmessige forutsetninger for å delta i ulike former form fysisk aktivitet. Studentene skal få kjennskap til hvordan internasjonale og nasjonale
kulturer og verdier bidrar til å skape og utvikle fysisk aktivitet, og hvordan et flerkulturelt samfunn gir muligheter og utfordringer i kroppsøvingsfaget.
Fagdidaktikken i emnet bygger på en eksemplarisk og praktisk tilnærming. Studentene får både prøve seg selv i ulike bevegelsesaktiviteter og i varierte
arbeidsmåter som er egnet til å fremme kroppslig utvikling, læring, kreativitet og bevegelsesglede for alle elevene. Kjennskap til alderstypiske trekk og
samarbeid med praksis om å møte eleven og elevgrupper i kroppsøving er av vesentlig betydning for å nå målsetningene i emnet.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om kroppsøvingsfagets egenart
• har kunnskap i leik, idrett, svømming, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer i barns oppvekst
• har kunnskap og ferdighet for å forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer
• har kunnskap og ferdighet for å gjøre faglige og fagdidaktiske overveielser knyttet til undervisning og læring i i basisaktiviteter, leik, orientering, ball,
turn, svømming, dans og friluftsliv for elever på trinn 5- 10
• har kunnskap om eleven med utgangspunkt i teorier om fysisk og motorisk utvikling, betydning av kjønn, sosial bakgrunn, etnisitet, evne og
funksjonsnivå knyttet til kroppsøving og læring
• har kunnskap om hvordan kroppsøving kan bidra til å stimulere de grunnleggende ferdighetene (uttrykke seg muntlig, lese, uttrykke seg skriftlig,
regne, bruke digitale verktøy) i begynneropplæringen, og hvordan det er naturlig å inkludere disse i kroppsøving
• har forståelse for kroppen som symbol i dagens samfunn med vekt på hvordan dette kommer til uttrykk i barnekultur
• har kunnskap om fysisk aktivitet og kroppsøving i et folkehelseperspektiv
• har kunnskap om fysisk aktivitet, motorisk læring og betydningen av dette i barns helse og utvikling
• har kunnskap om hvordan jobbe med motivasjon for fysisk aktivitet og bevegelsesglede
Ferdigheter
Studenten

• kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning i kroppsøving ut fra lovverk, gjeldende læreplan og profesjonsetiske krav
• har ferdigheter i å legge til rette for og lede læringsarbeid med basis, leik, orientering, ball, turn, svømming, dans, friluftsliv og tidsaktuelle
bevegelsesformer i barn og unges læring generelt og i 5.- 10. trinn i grunnskolen spesielt
• kan observere og vurdere elevenes bevegelsesmønster og forutsetninger som grunnlag for å gi tilpasset opplæring, læringsfremmende tilbakemelding
og legge til rette for elevenes egenvurdering
• kan anvende ulike digitale verktøy for å samle inn, bearbeide, presentere informasjon innenfor kroppsøvingsfaget
• kan utvikle mål for opplæringa og vurdere elevens måloppnåelse med og uten karakter og begrunne vurderingene
• kan identifisere farer og ivareta elevenes sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
• kan utføre livreddende førstehjelp, svømme og utføre livredning i vann
Generell kompetanse
Studenten
• kan vurdere analytisk og kritisk hvordan kroppsøving sammen med andre skolefag bidrar til elevens allmenndanning
• kan ta ansvar for kontinuerlig utvikling av egen profesjonalitet
• kan bidra til skoleutvikling med utgangspunkt i kroppsøving
• kan kommunisere med elever, foresatte og kolleger om problemstillinger knyttet til kroppsøving og kroppslig læring
• kan forstå, utøve og utvikle egen profesjonalitet som kroppsøvingslærer
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

I undervisningen vil det bli benyttet et bredt spekter av arbeidsformer og læringsaktiviteter. Studentaktive arbeidsformer er sentralt i faget, og
studentenes deltakelse vil være viktig for å gjennomføre aktivitetene. Det vil være noen forelesninger i sentrale tema, mens mye av undervisningen vil
bestå av praktisk aktivitet med felles refleksjon omkring egne og andres erfaringer. Noe arbeid vil være individuelt, noe vil være gruppearbeid i ulike
former og med varierende gruppesammensetning. Noe av undervisningen foregår på studiestedet, mens andre deler foregår utenfor studiestedet og på
egnede arenaer. Møte med elever i praksis og kroppsøvingssammenheng utover vanlig praksis er en del av studiet. Studentene skal i dette emnet
bruke digitale verktøy interaktivt slik at de selv skal kunne ta i bruk slike som hjelpemiddel i sin undervisning på en reflektert måte.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Noe av undervisningen foregår utenfor lærestedet og studentene må påregne å reise til andre undervisningssteder, for eksempel skisteder og ekskursjonsområder. Det vil derfor være noe ulik
undervisningsbelastning fra uke til uke. Semesterplanen angir når undervisningen finner sted. Kostnader knyttet til ekskursjoner osv må dekkes av studentene selv.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
• Et didaktisk arbeid knyttet til læringslandskap i kroppsøving.
Kommentar til arbeidskrav:

• Inntil 6 forskjellige didaktiske prøver.
• Ett didaktisk arbeid knyttet til praksisfeltet
• Godkjent oppgave om observasjon
• Godkjent prøve i livredning og hjerte-lungeredning

Ferdighetstrening

Kommentar til arbeidskrav:

Obligatorisk studiedeltaking
• Praktiske aktiviteter med 80% deltakelse. Det gjelder 80% deltakelse i følgende tema: I: Basis og turn, II: Ball, leik og dans, III: Orientering og Løp-Hopp-Kast, IV: Svømming og skøyter.
• Tilrettelegge og gjennomføre en økt med observasjon av motorikk
Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Skriftlig

Gruppe

Kommentar til vurdering:
Tillatte hjelpemidler:

Dato

Varighet

Del 1. Skriftlig gruppeoppgave i Fysisk aktivitet og helse.
Alle hjelpemidler tillatt

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

49 %

Nei

Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform, definer i
kommentarfelt

Individuell

Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

51 %

Nei

Del 2. Individuell praktisk/muntlig fagdidaktisk eksamen.
Denne eksamen innledes med en praktisk gruppeoppgave. Oppgave og opplegg skal individuelt forsvares muntlig sammen med pensumsrelaterte spørsmål. Karakteren er
individuell.
Alle hjelpemidler er tillatt i gruppeoppgaven i den praktisk-muntlige delen av eksamenen. Ingen hjelpemidler er tillatt i den muntlige delen.

Annen vurderingsform, definer i
kommentarfelt

Bestått / ikke bestått
Del 3. Ekskursjon høst med overnatting(er), inklusive forberedelse og etterarbeid.

Kommentar til vurdering:

Alle vurderingsdeler må være bestått for å få karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER

Bøker/Kompendier:
Bjerke, Ø & Kristensen, G.O. (2013). Kompendium - Aktiviteter på snø og is, HiST. Akademia.
Brattenborg, S & Engebretsen (2013). Innføring i kroppsøvingsdidaktikk (3. utg.). Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Dahl, H.A (2005). Klar ferdig gå!: Grunnbok i aktivitetsfysiologi. Oslo: Cappelen akademisk. (s. 13-188, 198-211).
Hallèn, J. & Ronglan, L.T. (2011). Treningslære for idrettene. Oslo: Akilles
Hollekim og Vingdal (2000). Mestring og glede: fra grunnleggende bevegelser til idrett og dans. Oslo Gyldendal Undervisning.
Kristensen G. O., Østerlie O. (2015): Artikkelkompendium K1 4.klasse. HiST. Akademia.
Madsen, Ø., & Irgens, P. (2013). Slik lærer du å svømme. Bergen: Bodoni forlag.

%

Nei

Nordbotten, G.L.N. (2014). Barns fysiske utvikling: hvordan stimulere barns fysiske utvikling? Oslo: Cappelen Damm akademisk.
Steinsland, I., & Fjeld, J. (2002). Fra lek til friidrett. Bergen: Fagbokforlaget.
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Nyheim, May Britt (2010). Fra lek til friidrett basistrening med tilpasninger for barn og unge med spesielle behov. http://www.idrett.no/SiteCollectionDocuments/2010Hefte%20-%20friidrett%20for%20funksjonshemmede.pdf
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I tillegg kommer litteratur/presentasjoner gjennomgått i forbindelse med undervisning, studentoppgaver og studentframlegg. Disse legges i egen mappe som kalles Litteratur på Its learning.
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LGU54002 KUNST OG HÅNDVERK 1 (5-10)
Emnenavn (en)

Art and crafts 1 (5-10)

Emnenavn (nn)

Kunst og handverk 1 (5-10)

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Errol Fyrileiv

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 20
Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å. opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier
dette og fakultet har kapasitet

Anbefalte forkunnskaper

Forkunnskaper i fagområdene kan være en fordel

Emneinnhold

Kunst og håndverk 1 (5-10) gir en innføring i bilde, skulptur, design, arkitektur, kunst og formkultur og fagdidaktikk. Studenten skal få erfaring med
varierte arbeidsmåter og ulike materialer som gir læringsutbytte i forhold til kravene i gjeldende læreplan for 5. – 10. trinn i grunnskolen.
Studenten skal arbeide med praktiske, skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til
elevenes læring.
Emnet skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet,
analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.
Emnet består av seks områder:
Bilde, skulptur, design, arkitektur, kunst og formkultur og fagdidaktikk.

Bilde er utforsking av bilde som visuelt, estetisk og kommunikativt uttrykk. Praktisk arbeid
med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlegges. Form, farge, komposisjon og
symbolbehandling er sentrale tema.
Skulptur omfatter utforsking av og arbeid med skulptur som estetisk, visuelt, taktilt og kommunikativt uttrykk, - både gjennom ulike typer skulptur,
installasjon og landskapskunst.
Design utfordrer til arbeid med problemstillinger knyttet til design og hverdagsestetikk. Studentene skal jobbe med designprosesser knyttet til produkter
som primært dekker praktiske behov.
Arkitektur fokuserer på opplevelse av inne- og uterom som påvirker vår hverdag. Kunnskap om lokal byggeskikk og nasjonale stilretninger er sentralt.
Undersøkende og skapende arbeid knyttes til nærmiljøet. Tegning og bygging av ulike typer modeller, øker bevissthet om tredimensjonale rom fra
tegninger og dataanimasjoner.
Kunst og formkultur fokuserer på norsk og internasjonal kunst fra nyklassisismen til i dag, i tillegg til kunsthåndverk, design og arkitektur fra historismen
til i dag. Området gir grunnlag for planlegging av undervisning, opplevelse og utvikling av kunnskaper og bevissthet om ulike perioders og kulturers
formuttrykk. Gjennom utforsking av ulike kulturuttrykk kan en se seg selv og andre i en historisk og kulturell sammenheng.
Fagdidaktikk er integrert i faget og tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, fagets historiske utvikling, relevans og legitimering som
allmenndannende fag i skolen. Studenten skal arbeide med praktiske, skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike
vurderingsformer som bidrar til elevenes læring.
Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om materialer, teknikker, redskaper og estetiske virkemidler som er
grunnleggende i arbeid med bilde, skulptur, design og arkitektur
• har kunnskap om kunstteorier og hovedretninger innenfor bilde, skulptur, design og arkitektur.
• har kunnskap om hvordan bilder, skulpturer, design og arkitektur fra ulike kulturer nasjonalt
og internasjonalt kan være ressurs for eget skapende arbeid og læring
• har kunnskap om hovedtrekkene i fagets historie, begrunnelse, innhold og metoder
• har kunnskap om sentrale teorier om barns og unges todimensjonale formspråkutvikling
og barne- og ungdomskulturens visuelle ytringsformer, estetisk opplevelse, lek og kreativitet
• har kunnskap om gjeldende regler om opphavsrett og personvern ved bruk av kilder,
bilder og andre ressurser til undervisning
• har kunnskap om hvordan den estetiske dimensjonen kan inngå i tverrfaglige
sammenhenger
• har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i faget kunst og håndverk i grunnskolen
Ferdigheter
Studenten

• kan bruke tegning i arbeid med bilde, skulptur, design og arkitektur
• kan eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper, virkemidler og
teknikker i arbeid med bilde, skulptur, design og arkitektur
• kan utvikle en idé til ferdig form, dokumentere og vurdere egen skapende prosess, vise
praktisk håndlag og være en god rollemodell for elevene
• kan lage skisse og arbeidstegning i arbeid med design og arkitektur
• kan arbeide med modeller ved hjelp av enkle 3.d. digitale verktøy
• kan arbeide med bilde, foto og skrift ved hjelp av enkle digitale verktøy i for eksempel tegneserier, film, bildemanus og multimediepresentasjoner
• kan bruke enkle analyseverktøy i arbeid med bilde, skulptur, design og arkitektur
• kan vurdere budskap, etiske problemstillinger og visuell kvalitet i reklame, film, nettsteder og dataspill i ungdomstrinnet
• kan bruke bilder, skulpturer, design og arkitektur i nærmiljøet som kilde til opplevelse og innhenting av kunnskap som utgangspunkt for eget arbeid og
som ressurs for elevoppgaver
• kan organisere enkle utstillinger, lage ulike typer presentasjoner og aktivisere elever i arbeid med utstilling av egne og andres arbeider og produkter
• kan planlegge og gjennomføre undervisning i bilde, skulptur, design og arkitektur, og tilrettelegge for tilpasset opplæring for alle elever
• kan gjennomføre læringsorientert vurdering og veiledning i områdene bilde, skulptur, design og arkitektur
Generell kompetanse
Studenten
• kan utnytte variasjoner i visuelle uttrykk som utgangspunkt for oppgaver og faglig samtale
• kan bruke digitale læringsarenaer til innhenting og formidling av fagstoff
• kan bruke kunst og håndverk i tverrfaglige tema- og prosjektarbeid og ivareta den
estetiske dimensjonen i opplæringen i samhandling med andre fag og
begynneropplæringen
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet er harmonisert med arbeidsmåtene i gjeldende læreplan for grunnskolen. Teoriundervisning vil hovedsakelig skje i samlet gruppe, mens praktisk
undervisning foregår i mindre grupper. Det praktiske individuelle arbeidet i materialene vil foregå på verkstedene, under lærer- eller studentstyrt
veiledning.
Det kreves en betydelig arbeidsinnsats gjennom selvstudium organisert i egne perioder hvor studentene arbeider med oppgaver i forlengelse av
selvvalgte problemstillinger. Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, teoretiske studier og
samarbeid med praksisfeltet. Refleksjon rundt eget og andres arbeid står sentralt.
Studentene skal arbeide med faglige og dagsaktuelle problemstillinger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser kan skje gjennom for eksempel analoge
eller digitale logger.
Flere mindre ekskursjoner til utstillinger og samlinger i Trøndelagsfylkene er viktig innhold i studiet. I tillegg arrangeres en ekskursjon eksempelvis til
Oslo.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Til utprøving og mindre oppgaver har avdelingen nødvendige materialer, og studentene betaler materialpenger pr studieår.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
• En praktisk-estetisk gruppeoppgave innenfor et avtalt tema som skal presenteres i
Kommentar til
arbeidskrav:

form av en utstilling
• En gruppeoppgave i fagdidaktikk med utgangspunkt i barn og unges utvikling i arbeid med todimensjonale uttrykk
• En gruppeoppgave i fagdidaktikk og kunst og formkultur knyttet til enten bilde, skulptur, design eller arkitektur

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Følgende elementer av studiet er obligatorisk:

Kommentar til
arbeidskrav:

• Innføring og oppsummering i områdene bilde, skulptur, design og arkitektur (2 økter pr. område)
• 5 ekskursjoner
• Innføring i bruk av maskiner, verktøy og utstyr på treverkstedet (1 økt)
Ved fravær fra ekskursjon blir det gitt kompensatorisk arbeid.
Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse med unntak av ekskursjoner.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til
arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. gjeldende studieforskrift ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Uke(r)

A-F

51 %

Nei

49 %

Nei

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av to deler. Begge eksamensdeler foregår i slutten av semesteret.
Kommentar til vurdering:

Del 1 Individuell utstilling
En utstilling bestående av skapende arbeider fra områdene bilde, skulptur, design og arkitektur

Tillatte hjelpemidler:
Muntlig

Ingen hjelpemidler
Individuell

Timer

A-F

Del 2 Individuell muntlig eksamen
Den muntlige eksamen skal dokumentere kunnskaper innenfor områdene bilde, skulptur, design, arkitektur, kunst og formkultur og fagdidaktikk.
Kommentar til vurdering:
Både del 1 og del 2 må være bestått for å få karakter i delemnet.

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Ingen hjelpemidler

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER
Kunnskapskilder
I tillegg til listen kommer tekstsider utdelt i undervisningen.
Kunnskapskilder er også kunstmuseer, verksteder, gallerier, internett, video og film.
Danbolt, G.(2002). Blikk for bilder: om tolkning og formidling av billedkunst. Oslo:
Abstrakt forlag.
Finnes også som:
Danbolt, Gunnar (1999). Blikk for bilder: formidling av billedkunst til barn og ungdom. Oslo, Norsk kulturråd.
Danbolt, Gunnar (2009). Norsk kunsthistorie: bilde og skulptur frå vikingtida til i dag (3. utg.). Oslo: Samlaget.
s.153-472.

Hauffe, T. (1996). Design. Oslo: Cappelen.
150 s.
Haabesland, A. Å., & Vavik, R. E. (2000). Kunst og håndverk: hva og hvorfor. Bergen: Fagbokforlaget.
261 s., unntatt s. 88-127 (L97 og undervisning i kunst og håndverk)
Lepperød, J., Kallestad, T., & Gilje, Ø. (2013). Kunst, håndverk, teknologi og design. Bergen: Fagbokforlaget.
s. 4-345.
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Tilgjengelig fra:
http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/
Nielsen, L. M. (2009). Fagdidaktikk for kunst og håndverk: i går, i dag, i morgen. Oslo: Universitetsforlaget.
124 s.
Stilhistorie for arkitektur: http://www.miljolare.no/tema/kulturminner/artikler/stilhistorie.php
Thiis-Evensen, T. (1995). Europas arkitekturhistorie: fra idé til form (Bokmålutg.). Oslo: Gyldendal.
s. 116-167
Finnes også som:
Thiis-Evensen, T. (1995). Arkitekturhistoria i Europa: frå idé til form (Nynorskutg.). Oslo: Gyldendal.
Timenes, K. (1997). Tekstil: teknikker og oppgaver. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
40 s.
Tilgjengelig som e-bok:
http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2010040605062
Utdanningsdirektoratet: Den generelle delen av læreplanen, 1993.
Tilgjengelig fra:
http://www.udir.no/Upload/larerplaner/generell_del/generell_del_lareplanen_bm.pdf?epslanguage=no
22 s.
Tilleggslitteratur
Bagnall, B. (1987). Tegne - male: et komplett kurs. Oslo: Teknologisk forlag.
100 s.
Breiset, R., & Gunnerød, A. G. (2001). Telgje spikke smi: med kvass kniv i rått tre. Oslo: Norges husflidslag.
Danbolt, G. (2014). Frå modernisme til det kontemporære: tendensar i norsk samtidskunst etter 1990.
Oslo: Samlaget.

Danbolt, G., & Meyer, S. (1989). Når bilder formidler: en bok om visuell kommunikasjon: studiebok.
Oslo: Universitetsforlaget.
Dæhlin, E. (1990). Norsk samtidskunst. Oslo: Teknologisk forlag.
Fjørtoft, M. (2008). Digital fotografi i praksis (4. utg.). Tingvoll: Abrakadabra.
Grønli, A., & Fredriksen, G. B. (2001). Skulpturguiden for Trondheim: en håndbok om
utendørs skulpturer og kunstnerisk utsmykning. Trondheim: Tapir.
Høisæther, O. R. (2009). Design på norsk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm.
120 s.
Mørstad, E. (2000). Visuell analyse: metode og skriveråd. Oslo: Abstrakt forlag.
105 s.
Opdahl, A. B. (2008). Klær: fra kast til bruk. Oslo: Boksenteret.
Solberg, H. (red.) (1999). Arkitektur i 1000 år: en arkitekturguide for Trondheim.
Trondheim: Trondhjems arkitektforening.
Teigen, T. (1992). Frihåndstegning. Oslo: Ad Notam Gyldendal.
50 s.

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

LGU54003 MUSIKK 1 (5-10): INSTRUKSJON, LEDELSE, KOMPOSISJON OG FAGDIDAKTISKE EMNER
Emnenavn (en)

Music 1 (5-10): Instruction, Performance, Composition and Didactics

Emnenavn (nn)

Musikk 1 (5-10): Instruksjon, leiing, komposisjon og fagdidaktiske emne

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Anne-Lise Heide

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 20
Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å. opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier
dette og fakultet har kapasitet

Anbefalte forkunnskaper

Ferdigheiter i song, spel og kjennskap til notar

Emneinnhold

Musikk 1 5-10, har desse hovudkomponentane: Grunnleggande opplæring i utøvande og skapande verksemd, innføring i musikkfaget sine deldisiplinar
og innføring i skolefaget musikk slik det er forma for trinna 5-10 i gjeldane læreplan.
Dei fagdidaktiske delane av studiet er i særleg grad sikta inn mot musikklæraren sitt arbeid med elevar si faglege læring på trinna 5-10.
Undervisningsstoff og arbeidsmåtar i praksisopplæringa skal også gi studentane ferdigheiter, kunnskap og erfaring som gjer at dei kan leie og instruere
song – og musikkaktivitetar tilrettelagt for elevar på trinna 5-10.
Emnet skal også gjere studentane fortrulege med dei grunnleggjande dugleikane Å kunne
uttrykke seg munnleg og skriftleg, å kunne lese og regne, å kunne bruke digitale verktøy slik
desse er utforma i gjeldande musikklæreplan for grunnskulen.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om dei særprega lærings- og erkjenningsformene som er knytt til kunstnarleg, estetisk og musikalsk verksemd
• har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorar som verkar inn på utviklinga av barn og unges musikalitet, uttrykksformer, kreativitet og identitet
• har kunnskapar om musikklæraren som leiar og tilretteleggjar for musikkopplæring for trinna 5-10
• har grunnleggande kunnskap om norsk og internasjonal musikk frå ulike sjangrar og musikkhistoriske epokar, om norsk og samisk tradisjonsmusikk og
om musikk frå ulike kulturar

• har kunnskap om grunnleggande musikkteori og ulike former for musikkanalyse
• har kunnskap om korleis musikk blir brukt og integrert i ulike former for samfunnsuttrykk, t.d. i film og media, og om korleis musikk kan vere eit
formande element i slike samanhengar
• har kunnskapar om musikkfaget si historie og rolle i samfunnet, læreplanar i faget og faget si læreplanhistorie
Ferdigheiter
Studenten
• kan syngje og bruke stemma på varierte måtar, uttrykkje seg musikalsk og meiningsfullt på eige hovudinstrument og akkompagnere song på piano,
gitar eller anna akkordinstrument
• kan leike og danse til og med musikk og meistre eit representativt utval av tradisjonelle og moderne dansar frå ulike kulturar til bruk i
musikkundervisning på trinna 5-10
• kan leie og instruere song-, samspel-og danseprosessar med medstudentar og med elevar på trinna 5-10
• kan meistre ulike innfallsvinklar til begynnaropplæring i musikkfaget og vere fortrulege med grunnleggande ferdigheiter i skolefaget musikk
• kan leggje til rette for musikalsk opplæring og utvikling for elevar med spesielle evner eller vanskar
• kan lytte aktivt og reflekterande til eit representativt utval av musikk frå ulike sjangrar, historiske periodar og ulike kulturar
• kan vise kunnskap om musikken gjennom verbale og andre kunstrelaterte uttrykksformer, t.d. dans/rørsle og drama
• kan skape musikk på varierte måtar, improvisere med instrument og stemme og kunne leie improvisasjons- og komposisjonsprosessar for elevar på
trinna 5-10
• har god praktisk dugleik i grunnleggjande ferdigheiter i munnleg og skriftleg
kommunikasjon i musikkfaget og kompetanse til å fremje slike dugleiker hos elevane.
• kan bruke analoge og digitale musikkinstrument og tekniske og elektroniske hjelpemiddel med tanke på musikalsk skaping, formidlingsverksemd og
musikkopplæring
• kan ta i bruk og vurdere varierte arbeidsformer, metodar og læringsmateriell for skolefaget musikk for trinna 5-10
• kan gjennomføre tilpassa opplæring for elevar med ulik bakgrunn, ulike føresetnader og interesser.
Generell kompetanse
Studenten
• har innsikt i og kan drøfte musikkens rolle som identitetsskapar, kommunikasjonsmedium og kulturuttrykk i skolekvardagen og i eit fleirkulturelt
samfunn
• kan aktivisere og stimulere elevane si evne til å skape, oppleve, uttrykke og reflektere
• kan initiere fagleg samarbeid og bruke musikk både som regifag og støttefag i fleirfaglege tema- og prosjektarbeid
• kan reflektere over samanhengen mellom mål og innhald i musikkfaget, andre fagområde og læreplanverk for trinna 5-10
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningsformene skiftar mellom gruppeundervisning, førelesningar, gruppearbeid og praktisk musisering. Studentane skal delta i ein
læringsprosess der dei i arbeid med produksjon, tolking og formidling av musikk der dei utviklar kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse i faget.
Dette omfattar stor grad av eigeninnsats. Studentane vil få rettleiing på deler av arbeidet individuelt og gruppevis. Det vert lagt vekt på ei
prosessorientert undervisning med studentaktive arbeidsformer med det musiske og skapande i sentrum

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

9

9

Studentane skal

Kommentar til
arbeidskrav:

• øve inn eit song- og bandrepertoar som dei både skal framføre i grupper og instruere enkeltvis.
• arbeide med 8 praktiske og skriftlege oppgåver innan musikkorientering, fagdidaktikk og komposisjon..
o Lyttetest
o Dansetest
o Songtest
o Teoritest
o Fagdidaktikk
o Musikkorientering
o Komposisjon 1 og 2
o En ekskursjon.
Dei skriftlege bidraga vert utgangspunkt for vidare arbeid fram mot eksamensmappa som inngår som vuderingsgrunnlaget.

Oppmøte til undervisning

Kommentar til
arbeidskrav:

Obligatorisk tilstedeværelse
Aktivitetar som krev samhandling:
• Instruksjon kor; 80% av samla timetal
• Instruksjon og samspelaktivitetar av band/ensemble; 80% av samla timetal
• Fagdidaktikk; dans,klassesong og anna gruppearbeid; 80% av samla timetal
• Musikkorientering i samband med didaktiske gruppeaktivitetar; 80% av samla timetal
• Komposisjon og utprøving i gruppe; 80% av samla timetal
• Gruppeframlegg og individuelle testar; 100% av samla timetal

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vert vurdert med godkjent/ikkje godkjent.
Kommentar til
arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende før ein kan framstille seg til eksamen. Kandidatar som står i fare for å bli nekta å gå opp til eksamen pga. manglande arbeidskrav, skal varslast om
dette, jf. gjeldande studieforskrift ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt

Individuell

Kommentar til vurdering:
Tillatte hjelpemidler:
Vurderingsmappe

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

49 %

Nei

51 %

Nei

Vurderingsdel 1: Praktisk eksamen i vokal- og bandinstruksjon
Ved praktisk eksamen kan tekstar, partitur og skolen sine instrumentar nyttast.
Individuell

A-F

Vurderingsdel 2: Mappe med 3 bidrag som er utarbeidde i løpet av studieprosessen
Krav til innhald og omfang av mappa:
• 2 skriftlege arbeid i fagdidaktikk og musikkorientering
Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

• eigen komposisjon for ei definert instrument-/songsamasetjing med
a) partitur i digitalt format etter nærmere spesifikasjon og
b) i innspelt versjon
Dei skriftlege mappebidraga blir vekta likt.
Alle hjelpemiddel er tillatne ved mappeeksamen.

Ny/utsett eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldande studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER
Hovedlitteratur
Amsrud, A., & Bjørnstad, T. (2008). Sang i Norge. Oslo: Musikk i skolen.
Nettsted:
http://www.sanginorge.no/
Djupdal, K. (1999). Musikkteori. (3. rev. utg.). Oslo: Ad notam Gyldendal.
Espeland, M. (2004). Lyttemetodikk: Ressursbok. Bergen: Fagbokforlaget.
Hanken, I. M., & Johansen, G. (rev.utg.2013). Musikkundervisningens didaktikk. Oslo: Cappelen akademisk forlag.

Hjorthaug, S. (2002). Musikkhistorisk oversikt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Finnes også som:
Hjorthaug, S. (1999). Musikkhistorisk oversikt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Johansen,K. L. (2005). Komponering: kunnskap & kreativitet: idésamling og lærebok for lærere og lærerstudenter. Oslo: Musikk i skolen.
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Tilgjengelig fra:
http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/
Tillegggslitteratur
Benestad, F. (2009). Musikklære: en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.
Blokhus, Y., & Molde, A. (2004). Wow!: populærmusikkens historie. Oslo, Universitetsforlaget.
Finnes også som:
Blokhus, Y., & Molde, A. (1996). Wow!: populærmusikkens historie. Oslo, Universitetsforlaget.
Bøe, O.-M., & Johansen, K. L. (2006). Musikkisum 7: lærerens bok. Oslo: Cappelen.
Bøe, O.-M. (2009). Musikklærerens lokale læreplan. Trondheim: Høgskolen i Sør-Trøndelag.
Tilgjengelig fra:
http://brage.bibsys.no/hist/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_9342
Nagelhus, L. Aa. (2004). Musikkens epoker. Trondheim: Tapir akademisk forlag.
Nagelhus, L. Aa. (2004). Norsk musikk. Trondheim: Tapir akademisk forlag.

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

LGU54013 RELIGION, LIVSSYN OG ETIKK 1 (5-10)
Emnenavn (en)

Religion, Philosophies of life and Ethics 1 (5-10)

Emnenavn (nn)

Religion, livssyn og etikk 1 (5-10)

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk, ev. engelsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Ola Erik Domaas
Camilla Stabel Jørgensen

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 35
Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

RLE1 i GLU 5-10 har desse områda:
1. Religionar og livssyn
2. Filosofi og etikk
3. Fagdidaktikk
Emnet omhandlar ni fagemne: jødedom, kristendom, islam, hinduisme, buddhisme, anna religiøst mangfald, livssyn, etikk og filosofi. Vektlegginga av
dei ulike fagemna vil vere om lag som i læreplanen for grunnskolen.
I det systematiske arbeidet med religionane og anna fagstoff står tekstgrunnlag, samanlikning, kritikk, modernitet og religiøsitet blant unge i fokus.
Nyare religions- og filosofihistorie og dei kulturelle forholda som ungdom veks opp i blir vektlagd.
I samband med praksis vert merksemd retta mot dialog med ungdom og mellom ungdomar og etablering av ein god lærings- og klasseromkultur i faget.

Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
• har kunnskap om religionar og livssyn i faget: mangfald og ulike retningar, trusinnhald og oppfatningar, praksis, etikk og estetiske uttrykk, med særleg
vekt på kristendommen og norske forhold
• har kunnskap om religionshistorie med vekt på i nyare tid og særleg på kristendommens historie frå reformasjonen og framover

• har kunnskap om heilage tekstar: hovudinnhald, historisk bakgrunn og sentrale forteljingar, med særleg vekt på Bibelen
• har kunnskap om samanlikningar mellom religiøse tradisjonar og sekulære livssyn
• har kunnskap om vestleg filosofihistorie, særleg menneskesyn og etikk
• har kunnskap om humanisme som livssyn i historisk kontekst og som filosofisk perspektiv i ulike variantar i bryting med andre menneskesyn gjennom
historia
• har kunnskap om etiske teoriar og bruken av desse i høve til nokre aktuelle problemstillingar
• har kunnskap om menneskerettane og FNs barnekonvensjon og diskusjonane om ulike konsekvensar av desse for undervisninga i RLE
• har kunnskap om diskusjonane kring kognitiv forvirring i møte med religiøst og anna kulturelt mangfald
• har kunnskap om grunnskolefaget si historie i hovudtrekk, grunngjeving, innhald og føremål
• har kunnskap om sentrale arbeidsmåtar og vurderingsformer i faget i høve til dei aktuelle trinna
• har kunnskap om barns og unges gudsomgrep, religiøse førestellingar og opplevingar
• har kunnskap om kva religiøse seremoniar og høgtider har å seie for barn og unge
• har kunnskap om reglement for fritak på religiøst og livssynsmessig grunnlag
FERDIGHEITER
Studenten
• kan planleggje, gjennomføre og vurdere RLE-undervisning på ein sjølvstendig og fagleg gjennomtenkt måte med vekt på danningsperspektiv og dei
fleirkulturelle utfordringane
• kan setje seg inn i unge sine tankar og førestellingar om religiøse og filosofiske spørsmål og kan samtale med dei om dette
• kan samtale med unge om tilhøve som oppstår i samband med vanskelege livssituasjonar
• kan bruke sentrale arbeidsmåtar med vekt på dialog, utforsking, samanlikning og kritisk og analytisk arbeid i undervisning og læring
• kan samarbeide med andre lærarar, elevar og heimen om faget
• kan gjennomføre tilpassa opplæring i RLE, mellom anna med omsyn til elevar med bakgrunn i ulik tru og ulike livssyn
• kan legge til rette for utvikling av dei grunnleggande ferdigheitene i undervisninga
• kan kombinere kravet om objektiv, kritisk og pluralistisk undervisning i RLE med varierte, elevaktive og engasjerande arbeidsmåtar
• kan reflektere kritisk over innhaldet i faget og over verdimålsettingane for faget og over forholdet mellom fag, undervisning og eiga utvikling i
yrkesutøvinga
• kan bruke internett og digitale læremidlar på ein kritisk og pedagogisk måte i undervisninga
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
• har yrkesetisk kompetanse og kan sjå dette i samanheng med religiøse og livssynsmessige tradisjonar
• kan leggje til rette for samarbeid mellom heimen, skolen og lokalmiljøet
• har forståing for rolla som verdiformidlar i eit fleirkulturelt samfunn.
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Arbeidsformer og vurderingsordning blir sett i samanheng. Arbeidsformene vekslar mellom førelesning, arbeid med oppgåver (individuelt og i gruppe),
diskusjonar, munnlege studentpresentasjonar og ekskursjonar.

Læringsaktiviteter i emnet omfattar lesing og lytting, produksjon av munnlege og skriftlege tekster, samt interaksjon med kvarandre,
undervisningspersonale og representantar for trus- eller livssynsorganisasjonar eller andre institusjonar vi møter.
For lærarar i grunnskolens religions- og livssynsfag er det viktig å kunne lese fagtekster og andre tekster kritisk og analytisk og å lytte til elevar, foreldre,
kollegaer og andre med vilje til innleving og læring. Tilsvarande er det viktig å kunne uttrykke seg klart både skriftleg og munnleg i møte med desse
gruppene og offentlegheita. Undervisninga i emnet omfattar øving i å uttrykke seg, både skriftleg og munnleg i ulike sjangrar med ulike formål, og på
bakgrunn av faglitteratur og erfaring.
Arbeidsformer og læringsaktivitetar dannar grunnlag for tileigning av fag og fagutøving, og det er derfor viktig å delta i undervisninga.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk
arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Muntlig fremlegg

2

2

Kommentar til
arbeidskrav:

Studenten skal bidra i to muntlige fremlegg og tilsvarende gi respons på to muntlige fremlegg holdt av medstudenter.

Ekskursjoner

6

Kommentar til
arbeidskrav:

6

Obligatorisk tilstedeværelse

Studiet omfatter besøk til forsamlingslokalene til jøder, kristne (både den norske kirke og et annet kristent trossamfunn), muslimer, hinduer og buddhister. Dersom en student ikke kan være med når
klassen er på ekskursjon, må studenten organisere og gjennomføre ekskursjonen på egen hånd, og dokumentere besøket for faglærer.

Skriftlig innlevering

1

Kommentar til

Studenten skal levere en skriftlig individuell fagtekst. Arbeidet med fagteksten skal hjelpe studenten til å målene knyttet til de tre emneområdene: 1) religioner og livssyn, 2) filosofi og etikk, 3)
fagdidaktikk.

arbeidskrav:

1

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til
arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf.
forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Skriftlig eksamen

Individuell

Kommentar til vurdering:
Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

6 Timer

A-F

100 %

Nei

Eksamen blir avlagt i slutten av semesteret som skriftlig skoleeksamen.
Læreplan i RLE for grunnskolen

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.
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Elstad, H., & Halse, P. (2002). Illustrert norsk kristendomshistorie. Bergen: Fagbokforlaget.
s. 65-88. K
Hägg, H. F. (2004). Oldkirken: kristendommen i Romerriket 30-395. Bergen: Fagbokforlaget. (Hele boka ca .100 sider)
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Jackson, R. (2006). Understanding religious diversity in a plural world: the Interpretive approach. I M. D. De Souza, Gloria, K. Engebretson, R. Jackson & A. McGrady (red.),International handbook of the religious, moral and
spiritual dimensions in education: Vol. 1 (s. 399-414). Dordrecht: Springer. K
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Repstad, K. & Tallaksen, I. M. (2014). Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene. Oslo: Cappelen Damm akademisk. (298 s).
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Winje, G. (2014). Grunnleggende ferdigheter i religion, livssyn og etikk (RLE). I M. Skovholdt (red.), Innføring i grunnleggende ferdigheter (s. 207-239). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Tilgjengelig fra: http://www.udir.no/Lareplaner/
Utdanningsdirektoratet (2008). Læreplan i religion, livssyn og etikk.
Tilgjengelig fra: http://www.udir.no/kl06/RLE1-01
Nyttig tilleggslitteratur:
Lippe (von der), M., Anker, T., & Roos, M. (2014) Religion i skolen. Temanummer i Norsk pedagogisk tidsskrift, 98(5).
Tilgjengelig fra: http://www.idunn.no/ts/npt/2014/05 I
Nyhus K.A., & Nyhus O.J. (2013). Kristen tro, oppdatert. Oslo: Kom forlag.
Repstad, P. (2010). Fra lov til lønnkammer : religion og livssyn i dagens Norge. I I. Frønes & L. Kjølsrød (red.), Det Norske samfunn (s. 371-392). Oslo: Gyldendal akademisk. (20 s.)
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LGU54005 TILPASSET OPPLÆRING OG SPESIALPEDAGOGIKK MED HOVEDVEKT PÅ
ATFERDSPROBLEMER 5-10 (TISP1)
Emnenavn (en)

Adapted Teaching and Special Needs Education with Emphasis on Behavioural Problems

Emnenavn (nn)

Tilpassa opplæring og spesialpedagogikk med hovudvekt på atferdsproblem 5-10

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 2

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Studieleder John Magne Grindeland

Forkunnskapskrav

Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskrav til studieprogrammet.

Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

Studiet er rettet mot elever fra 5. - 10. klassetrinn, men overgangen fra grunnskolen til videregående opplæring blir også berørt. Dette emnet består av
to likeverdige deler, og forebyggende arbeid i forhold til elevenes faglige og sosiale utvikling står sentralt innen begge disse delene. Studiet vektlegger
også en spesialpedagogisk forståelse i et helhetlig perspektiv. Både juridiske og etiske problemstillinger er et gjennomgående tema i begge delene.
Studiets del1: Generell innføring i spesialpedagogikk.
Det gis en generell innføring i spesialpedagogikk. Denne delen handler om hvordan grunnskolen sørger for gode rammevilkår for oppvekst og
opplæring, og for å tilpasse opplæringen til den enkelte elevs ulike behov, slik at rettighetene i opplæringsloven blir ivaretatt. Det gis inngående

kjennskap til elevenes, foresattes og grunnskolens rettigheter.
Studiet bygger på en forståelse av tilpasset opplæring i et inkluderende læringsmiljø som et overordnet prinsipp som gjelder alle elevene, også for
elever som har behov for spesialundervisning.
Studiets del 1, Generell innføring i spesialpedagogikk, består av følgende tema:
Tema 1 Den inkluderende skolen, en skole for alle
• sentrale begreper innen fagfeltet som inkludering, spesialundervisning, tilpasset og likeverdig opplæring
• variasjonene i en inkluderende skole og forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
• hvordan rollen som spesialpedagog har endret og utviklet seg
• lovverk som angår opplæring, saksgang i forbindelse med spesialundervisning og elevers og foreldres rettigheter
Tema 2 Elever med spesielle behov
• elever med ulike former for funksjonshemninger
• elever som strever faglig og sosialt
• elever med minoritetsspråklig og flerkulturell bakgrunn
• forebyggende arbeid som ivaretar faglig og sosial utvikling hos alle elever og elever med særskilte behov
• fremme elevenes selvoppfatning og motivasjon
• hjelpemidler som kan lette arbeidet for elever med behov for tilpasset opplæring og sakkyndig vurdering
Tema 3 Innføring i spesialpedagogiske arbeidsmåter
• ulike metoder for å kartlegge elevers styrker og læringspotensiale
• utviklingsprosesser, utviklingsutsikter og individuell opplæringsplan (IOP)
• utviklingsarbeid i et helhetlig perspektiv
• kunne planlegge og gjennomføre tilpasset opplæring og spesialundervisning i samarbeid med ulike parter i og utenfor grunnskolen
Tema 4 Rådgivning
• Veiledning og kommunikasjon
• Samtaler med barn
• Foreldresamarbeid og elevmedvirkning
• Etisk refleksjon i møte med elever og foresatte
Studiets del 2: Atferdsproblemer
Denne delen bygger på studiets del 1, men her rettes hovedfokus mot atferdsproblemer. Hovedområdene tar for seg hva atferdsproblemer er, for hvem
det er problem og ulike forståelsesmåter. Studiet gir en innsikt i utvikling og risikofaktorer, kartlegging, tilrettelegging, forebygging og ulike former for
tiltak i et systemteoretisk perspektiv på atferdsproblemer. Denne delen av studiet skal bidra til å utvikle læringsmiljøet slik at tilpasset opplæring gir gode
muligheter for både faglig og sosial læring og utvikling for elever med atferdsproblemer. Det gis inngående kjennskap til spesialpedagogisk arbeid med
tidlig intervensjon, arbeid med relasjoner i skolen, og det legges også vekt på tverrfaglig og tverretatlig samarbeid.

Tema 1Atferdsproblemer
• hva er atferdsproblemer og for hvem er det et problem
• normalitet og avvik
• teoretiske perspektiv på atferdsproblemer
• atferdsproblemer og sosial kompetanse
• ulike begreper og definisjoner
Tema 2 Ulike atferdsproblemer
• elever som viser innagerende atferd
• elever som viser utagerende atferd generelt, og reaktiv aggresjon og proaktiv aggresjon spesielt
• inkludering av elever som viser atferdsproblemer - ideologi eller praksis
• autismespekterforstyrrelse
• AD/HD og Tourettes syndrom
Tema 3 Psykisk helse og atferdsproblemer
• psykisk helse hos elever som viser atferdsproblemer
• psykisk helse og konsekvenser for faglig og sosial fungering
• traumereaksjoner og konsekvenser for faglig og sosial fungering
• norsk som andrespråk og hvordan traumer kan virke inn på språkopplæringen
• helsekonsekvenser av mobbing
Tema 4 Omsorgssvikt
• hva er omsorgssvikt
• lovverk og meldeplikt
• foreldresamarbeid som forebyggende arbeid (oppfølging og veiledning)
• konsekvenser av omsorgssvikt
Forventet læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten har inngående kunnskap om
• tilpasset opplæring og gjennomføring av spesialundervisning i et inkluderende læringsmiljø for elever på 5.-10. trinn med ulike behov i henhold til
opplæringsloven
• forholdet mellom inkludering, tilpasset opplæring og spesialundervisning
• opplæringsloven og saksgang i forbindelse med spesialundervisning i forhold til elevers og foresattes rettigheter
• skriving av profesjonstekster (pedagogisk rapporter, sakkyndig vurdering, individuell opplæringsplan m.fl.)
• elever på 5.-10. trinn med ulike former for funksjonshemninger
• minoritetsspråklige elever og elever med flerkulturell bakgrunn på 5.-10. trinn
• elever som er utsatt for omsorgssvikt
• lovverk og meldeplikt i forhold til barn som er utsatt for omsorgssvikt
• utviklingsarbeid og forebyggende arbeid i et helhetlig perspektiv for å fremme elevenes faglige og sosiale utvikling

• hvordan skolen kan tilpasse opplæringen til elever på 5.-10. trinn som viser atferdsproblemer slik at de utvikler seg faglig og sosialt på best mulig måte
i forhold til sine forutsetninger og behov
• hvordan skolen kan bruke tverrfaglig undervisning (både i teoretiske og praktiske og estetiske fag) for elever på 5.-10. trinn som viser
atferdsproblemer
• utfordringer knyttet til elever med ulike opplæringsbehov på 5-10. trinn som viser atferdsproblemer, slik at de utvikler seg både faglig og sosialt
Ferdigheter
Studenten
• har evne til kunnskapsbasert refleksjon i forhold til tilpasset opplæring og spesialundervinging i et inkluderende læringsmiljø for elever på 5.-10. trinn
med ulike behov
• kan anvende opplæringsloven, benytte rett saksgang i forbindelse med spesialundervisning i forhold til elevers og foresattes rettigheter
• kan benytte relevant forskning i spesialpedagogisk praksis, og se sammenhengen mellom disse
• kan vurdere individuelle, relasjonelle og samfunnsskapte utfordringer i møte med elever på 5.-10. trinn med ulike behov (både faglig og sosialt)
• kan legge til rette for elever med ulike funksjonshemninger på 5-10. trinn i henhold til opplæringsloven
• har evne til å jobbe forebyggende med foreldresamarbeid for barn som er utsatt for omsorgssvikt
• kan ha et rådgivende og koordinerende ansvar for spesialpedagogisk arbeid i skolen for elever som viser atferdsproblemer
• kan være aktiv medspiller i samarbeid med hjemmet og hjelpeapparatene
• kan legge til rette for et godt læringsmiljø som fremmer selvoppfatningen og motivasjonen til elever som viser atferdsproblemer
• kan delta i tverrfaglig og tverretatlig samarbeid som en nødvendig del av oppgavene for en spesialpedagog
• kan analysere eksisterende teorier og problemstillinger innen det spesialpedagogiske fagfeltet
Generell kompetanse
Studenten
• har inngående kunnskap til lovverk og behersker skriving av profesjonstekster (pedagogisk rapporter, sakkyndig vurdering, individuell opplæringsplan
m.fl.)
• kan analysere relevante etiske og juridiske problemstillinger innen det spesialpedagogiske fagfeltet
• kan ut fra forskningsbasert kunnskap og handlingskompetanse legge til rette for fellesskap, mangfold og aktiv deltakelse for en sammensatt gruppe
elever med atferdsproblemer
• kan kommunisere faglige problemstillinger med foresatte, kolleger og hjelpeapparat knyttet til elever som viser atferdsproblemer
• kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å forebygge, kartlegge, vurdere, tilpasse opplæring slik at elever med atferdsproblemer får utviklet sitt
læringspotensial best mulig både faglig og sosialt
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

I studiet legges det vekt på en prosessorientert undervisning med stor grad av studentaktivitet, og en forskningsbasert undervisning. Arbeidsformene vil
variere mellom forelesninger, diskusjoner, individuelt arbeid, gruppearbeid og anvendelse av digitale verktøy. Utforskende arbeidsformer som
kollokviearbeid, problembasert læring og diskusjonsfremlegg fra studenter står sentralt. Skriving av fagtekster og profesjonstekster vektlegges. Det vil
hele tiden bli lagt vekt på tilknytning til praksisfeltet i grunnskolen både som studiefelt og som arena for profesjonsutøvelse.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Studentene skal ha praksis. Se emnebeskrivelse for praksis.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
- 1 gruppeoppgave som består i å skrive en pedagogisk rapport og utkast til individuell opplæringsplan (IOP) på grunnlag av denne
Kommentar til arbeidskrav:

- 1 muntlig presentasjon av pedagogisk rapport og IOP.

Oppmøte til undervisning

Kommentar til arbeidskrav:

Obligatorisk tilstedeværelse
- En seminardag til arbeid med gruppeoppgaven
- En seminardag til presentasjon av gruppeoppgaven

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Vurderingsmappe

Individuell

Kommentar til
vurdering:

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

60 %

Nei

Del 1 Mappevurdering
Mappebidraget består av to fagtekster (tilsammen ca. 18 sider, eksklusiv innholdsfortegnelse og litteraturlister).

Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

1. En gruppeoppgave knyttet til delområde 1 (generell innføring i spesialpedagogikk) (ca 9 sider). Gruppeoppgaven skrives i forhold til et oppgitt tema. Det skal utarbeides et sammendrag av denne
fagteksten på inntil 1 side.
2. En individuell fagtekst som er knyttet til studiets del 2, (atferdsproblemer) (9 sider). Den individuelle fagteksten knyttes til et selvvalgt tema. Det skal utarbeides et sammendrag av fagteksten på inntil 1
side.
Karakteren for mappebidraget fastsettes på grunnlag av to fagtekster som hver teller 50 %. Oppnås det ulik karakter på de to bidragene, vil det individuelle bidraget være utslagsgivende. Begge
fagtekstene i mappeoppgaven må være bestått for å få bestått karakter i emnet.
Begge fagtekstene skal være i henhold til kravene til fagtekst som er vedtatt av HiST-ALT.
Tillatte
hjelpemidler:

Alle

Muntlig

Gruppe

A-F

40 %

Nei

Del 2 Gruppemuntlig eksamen
Kommentar til
vurdering:

Gruppemuntlig eksamen knyttes til begge delområdene. Studenten må vise tilfredsstillende kompetanse innen begge delene i studiet for å bestå eksamen.

Tillatte
hjelpemidler:

Ingen

NY / UTSATT
EKSAMEN

Både mappebidraget og muntligeksamen må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.
Ny/utsatt eksamen kan tas separat for del 1 og del 2.
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Sørlie, K. & Kreyberg, E. (2013). Tilknytning og læring – klinisk pedagogiske perspektiver. Spesialpedagogikk, (1), 4- 13.
Tøssebro, J., & Wendelborg C. (2014). Oppvekst med funksjonshemming: familie, livsløp og overganger. Oslo: Gyldendal akademisk. Kapittel 1, 2 og 8.
Øvreeide, H. (2009). Samtaler med barn (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. Kapittel 1.

(s. 13-33). Oslo:

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

VALGEMNER GLU 5-10 REALFAG VÅR 4.STUDIEÅR
Oversikten viser planlagte emner de ulike årene. Endelig studietilbud for et skoleår vedtas av avdelingsstyret i høstsemesteret foregående år. Igangsetting av emner er avhengig av tilstrekkelig antall
studenter.
STUDIEPOENGBELASTNING
Emne

Avsl. Eks.

SP

2015
Høst

2016
Vår

LGU54011 Engelsk 2 (5-10)

30

30

LGU54029 IKT og læring (5-10)

30

30

LGU54017 Internasjonalt samarbeid - perspektiv på læreryrket (5-10)

30

30

LGU54008 Kroppsøving 2 (5-10)

30

30

LGU54009 Kunst og håndverk 2 (5-10)

30

30

LEKS1002 Mat og helse 1 (5-10)

30

30

LGU54028 Matematikk 3 (5-10) med hovedvekt på matematikkvansker

30

30

LGU54010 Musikk 2 (5-10): Utøvende og skapende musikk, kultur og samfunn

30

30

LGU54018 Produksjon for sal og scene (5-10)

30

30

LGU54025 Samfunnsfag 1 (5-10): Demokrati, deltakelse og medborgerskap

30

30

Sum

300

LGU54011 ENGELSK 2 (5-10)
Emnenavn (en)

English 2 (5-10)

Emnenavn (nn)

Engelsk 2 (5-10)

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Engelsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Eivind Nessa Torgersen

300

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 35
Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper og Engelsk 1 (5-10)

Emneinnhold

Engelsk 2 for 5-10 er inndelt i tre emneområder. Emneområdene er innholdsmessig forankret i læringsutbytteformuleringene for Engelsk 2 for 5-10:
1. Arbeid med tekster: litteratur og kultur
2. Kunnskap om språk
3. Engelsk som andrespråk: teorier og metoder
Engelsk 2 5-10 gir en grundig innføring i engelsk språk, litteratur og kultur fra hele det engelskspråklige området. Pensumlisten inneholder romaner,
noveller, skuespill og dikt skrevet for barn og unge, samt for voksne for å bedre studentenes samfunns- og kulturforståelse. Tekstene vil bli gjennomgått
i hele klassen og i mindre grupper. Vi vil bruke god tid på hver tekst for å utvikle studentenes leseferdigheter, samt forståelse av ord, språkbruk, sjanger,
uttrykk og fortellerteknikker. Undervisningen i engelsk språk vil spesielt ta for seg spørsmål knyttet mot nasjonale kunnskapsmål og utvikling av lokale
læreplaner.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har inngående kunnskap om nyanser ved lydsystemet i engelsk, ved språkets grammatiske struktur og hvordan ordtilfanget kan videreutvikles
• har kjennskap til noen varianter av engelsk
• har kunnskap om historisk utvikling av metoder og tilnærminger til opplæring i engelsk
• har kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter
• har kunnskap om lesing og skriving som prosesser
• har kunnskap om hvordan ulike faktorer kan påvirke læring av engelsk
• har kunnskap om ulike måter å organisere opplæringen på
• har kunnskap om hvordan læreplaner kan settes sammen
• har innsikt i ulike læringsstrategier som kan bidra til å gjøre at elevene kan ta hånd om egen læring og språkutvikling i et langsiktig perspektiv
• har kjennskap til gjeldende læreplan for skolen som ramme for faglig utviklingsarbeid
• har kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst
• har kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land, deriblant sentrale verk i engelskspråklig litteraturtradisjon
Ferdigheter
Studenten
• kan bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng

• kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning slik at det tas hensyn til mangfoldet i elevgruppen og kulturell og språklig bakgrunn
• kan tilpasse undervisningen til enkelteleven ved å velge og legge til rette for varierte og differensierte læringsaktiviteter som fremmer utviklingen av
elevenes reseptive og produktive språkferdigheter, bl.a. ved pedagogisk bruk av digitale læringsverktøy
• kan planlegge undervisningsplaner og lokale læreplaner basert på gjeldende nasjonale retningslinjer
• kan bruke muntlige aktiviteter som utgangspunkt for skriftlige aktiviteter og omvendt
• kan bevisstgjøre elevene på prosesser knyttet til lesing og skriving og hvordan de kan bruke disse strategisk i sin egen læring
• kan tilrettelegge for at elevene kan skape muntlige, skriftlige og sammensatte tekster med flyt, presisjon og sammenheng
• kan bevisstgjøre elevene i valg av læringsstrategier
• kan aktivt gjøre nytte av elevenes erfaringer med engelsk og eventuelt andre språk
• kan arbeide selvstendig med problemstillinger i faget
• kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
• kan velge ut og tilrettelegge arbeid med tekster fra engelsktalende land for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte
Generell kompetanse
Studenten
• kan reflektere over egen læring og praksis i forhold til etiske grunnverdier og skolens ansvar for barn og unges personlige vekst i et historisk
perspektiv
• kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget
• kan vedlikeholde og utvikle egen språklig kompetanse
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Engelskfaget er sammensatt av mange ulike deler som er tett knyttet til hverandre. For å oppnå fullt læringsutbytte må studentene ha innsikt i delene og
forståelse for sammenhengene og progresjonen mellom dem. Fagplanen forutsetter aktiv deltakelse gjennom hele studieprosessen. Vi vil bruke mye av
undervisningstiden i hele klassen, samt i mindre grupper til å:
• Drøfte språkbruk og andre karakteristika i forskjellige tekster
• Planlegge og utvikle undervisningsmateriale og undervisningsplaner
• Vurdere ulike typer litteratur for bruk i undervisningen
• Utvikle forskjellige aktiviteter knyttet til bruken av litteratur og andre media
Det forutsettes at studenter tilegner seg lærestoff gjennom selvstudium utenom den organiserte undervisningstida, gjennom arbeid i grupper og
gjennom den digitale læringsplattformen. Gjennom studiet vil studentene møte varierte arbeidsformer og vurderingsordninger. Studentene blir vurdert
underveis i studiet, både individuelt og i grupper, og vil få skriftlige og muntlige tilbakemeldinger fra faglærer og medstudenter.
Engelsk er undervisnings- og kommunikasjonsspråk. Det forventes at studentene bruker språket aktivt i undervisning og i skriftlig og muntlig
kommunikasjon med medstudenter og faglærere. Videre forventes det at studentene bruker høgskolens bibliotek aktivt og forbereder seg til planlagt
undervisning.
Praksisplanen angir omfang og læringsutbytter for praksis i fjerde studieår og hvilke emneområder som vektlegges. Et overordnet fokusområde for
praksis i engelsk er arbeidet med muntlig og skriftlig engelsk i klasserommet forankret i et praksisprosjekt.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Underveis i studiet er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav – både skriftlige, muntlige og digitale.
Kommentar til arbeidskrav:

- 2 muntlige presentasjoner
- 2 innleveringer av tekstoppgaver
- 2 innleveringsoppgaver i grammatikk og fonologi
- deltakelse i 8 responsarbeid i grupper på digital læringsplattform

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Muntlig

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

30 %

Nei

30 %

Nei

Del 1 Individuell muntlig eksamen i didaktikk og andrespråkslæring
Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:
Skriftlig eksamen
Kommentar til vurdering:
Tillatte hjelpemidler:

Det er individuell forberedelsestid (30 minutter umiddelbart før eksamen).
Del 1: 5 A4-sider med egne notater til bruk i forberedelsestiden.
Individuell
Del 2: Individuell skriftlig eksamen i språk 3 timer.
Del 2: 2 A4-sider med egne notater.

3 Timer

Vurdering

Vurderingstype

Hjemmeeksamen

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

14 Dager

Andel

Justerende muntlig

40 %

Nei

Del 3 Individuell hjemmeeksamen i litteratur og kultur 14 dager.
Eksamen består av tre essayoppgaver.
Kommentar til vurdering:
Alle tre deler må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Del 3: Alle.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER
Phonology:
Nilsen, Thor Sigurd & Rugesæter, Kåre N. (2015). English Phonetics for Teachers (3rd ed.). Bergen: Fagbokforlaget.
Grammar:
Yule, George. (1998). Explaining English Grammar A Guide to Explaining Grammar for Teachers of English as a Second or Foreign Language. Oxford: Oxford University Press.
Language Teaching and Learning:
Bailey, Steven. (2015). Academic Writing. A Handbook for International Students. Abingdon: Routledge.
Dale, L. & Tannner, R. (2012). CLIL Activities with CD ROM. Cambridge: Cambridge University Press.
Hedge, Tricia. (2000). Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford, Oxford University Press.
Richards, J. C. (2006). Communicative Language Teaching Today. Cambridge: Cambridge University Press.
http://www.cambridge.org/elt/teacher-support/pdf/Richards-Communicative-Language.pdf
Reference:
Birketveit, Anna and Williams, Gweno (eds.) (2013). Literature for the English Classroom – Theory into Practice. Bergen: Fagbokforlaget.
Dypedahl, Magne, Hasselgård, Hilde & Løken, Berit (2012). Introducing English Grammar (2nd ed.) Bergen: Fagbokforlaget.
Hacker, Diana and Nancy Sommers. (2010). A Writer’s Reference. Bedford/St. Martin’s 6th/7th Edition.

Lightbown, P. M. (2014). Focus on content-based language teaching. Oxford: Oxford University Press.
Ramsey Fowler, H. & Aaron, Jane E. (2015). The Little Brown Handbook. Harlow: Longman.
Swan, Michael. (2005). Grammar. Oxford: Oxford University Press.
Vogt, Mary Ellen and Echevarria, Jana. (2008). 99 Ideas and Activities for Teaching English Language Learners with the SIOP Model. Boston, MA: Pearson.
Civics and Culture:
Mauk, David. C. and Oakland, John. (2014). American Civilization: An Introduction. 6th Edition. Abingdon: Routledge.
Oakland, John. (2011). British Civilization: An Introduction . 7th Edition. Abingdon: Routledge.
Literature:
Achebe, Chinua. Things Fall Apart, Penguin Modern Classics, 2006.
Alifrenka, Caitlin and Ganda, Martin. I Will Always Write Back: How One Letter Changed Two Lives, Little Brown, Young Readers, 2015.
Auster, Paul. New York Trilogy, Faber and Faber, 2011
Beagle, Peter S. The Last Unicorn, G.P. Putnam’s Sons: Thirtieth Anniversary Edition, 1991
Clark, Arthur C. Childhood’s End, Tor Reprint Edition, 2010.
Dowd, Siobhan. Bog Child, David Fickling Books, 2008.
Doyle, Roddy. Brilliant, Macmillan Children’s Books, 2015.
Green, John and David Leviathan, Will Grayson, Will Grayson. Penguin, 2012.
James, Henry. Turn of the Screw and the Aspern Papers, Wordsworth Classics, 1993.
Lucas, John. TURF, Corgi Childrens, 2013.
Miller, Arthur, The Crucible: A Play in Four Acts, Penguin Modern Classics, 2000.
Smith, Zadie. White Teeth. Penguin New Edition, 2001
Wilde, Oscar. The Importance of Being Earnest and Other Plays, Oxford Paperbacks, 2008.
Winterson, Jeanette. Lighthousekeeping, Harper Perennial, 2005..

NB: Short stories, essays, and poetry may be required in addition to the texts on the reading list. Please check the term plan and It’s Learning regularly to ensure you have access to all required texts. Course Teachers will be
responsible for providing copies, digital files, or web resources of these texts. Students will be responsible for accessing or printing them as needed.

VEKTINGSREDUKSJONER
Gammelt emne

Studiepoeng

EN230 Engelsk 2

10

LGU54029 IKT OG LÆRING (5-10)
Emnenavn (en)

ICT and learning (5-10)

Emnenavn (nn)

IKT og læring (5-10)

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Jan Frode Haugseth

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 35
Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Det er anbefalt å ha en viss kjennskap til sosiale medier samt å kunne bruke en PC

Emneinnhold

Hvordan undervise ved hjelp av IKT?

IKT og læring i grunnskolelærarutdanninga har tre emneområder:
1. IKT-pedagogikk - Hvordan kan IKT-verktøy brukes pedagogisk
2. Ulike pedagogiske IKT-verktøy og sosiale medier
3. Fagdidaktikk og bredde - hvordan kan kunnskap om pedagogisk IKT
komme til nytte i alle fag?
ITK og læring omfatter all pedagogisk bruk av IKT i undervisningsøyemed. Dette faget vil ha en systematisk tilnærming til ulike typer IKT og ulike
pedagogiske muligheter, men også berøre områder som etikk og elevkunnskap (hvordan bruker elever IKT og sosiale medier i det dagligdagse) og
svare på spørsmål om “Hvordan skiller pedagogisk IKT-bruk seg fra mer dagligdags bruk av IKT”?, “når og hvorfor er det hensiktsmessig med IKTbasert undervisning”, klasseledelse i teknologirike omgivelser, i tillegg til mye praksis og kreativ omgang med nettbrett, sosiale medier, spill,
programmering, kortfilmer etc. Undervisningen vil være variert, med flere ulike gjesteforelesere som gjennomfører egne opplegg, samt prosjekt- og
gruppearbeid.
Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
• får kunnskap om hvordan IKT-kunnskap kan gjøres til en del av alle skolefag
• får kunnskap om klasseledelse i teknologi-rike omgivelser
• får kunnskap om når og hvorfor det er hensiktsmessig med IKT-basert undervisning
• får kunnskap om elevaktiv læring ift. IKT
• Får kunnskap om ulike dataspill – bevissthet, muligheter og utfordringer
• får basiskunnskap om ulike fysiske ikt-teknologier, herunder mobil, nettbrett, ulike typer PC-er, smartboard, office/Google-sky-tjenester
• får kunnskap om ulike dimensjoner ved sosiale medier ift. læring og trygg bruk
• får kunnskap om å gjøre enkel, datastøttet datainnsamling for vurdering
• får kunnskap om etiske teorier og bruken av disse vedrørende aktuelle problemstillinger i faget
• får kunnskap om misbruk og uønsket atferd av IKT (mobbing på nett)
• får kunnskap om multitasking og delt oppmerksomhet
• får kunnskap om personvern og datasikkerhet
FERDIGHETER
Studenten
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere IKT-undervisning på en selvstendig og faglig gjennomtenkt måte
• skal kunne forstå og diskutere hvem som legger premissene for teknologisk utvikling og hvorfor det er viktig at skoleverk og lærere kan bruke denne
typen teknologi i læringsøyemed
• kan bruke ulike IKT-teknologier til varierte, elevaktive og engasjerande arbeidsmåter
• kan bruke IKT til utforsking, sammenligning og kritisk og analytisk arbeid i undervisning og læring
• kan samarbeide med andre lærere, elever og hjemmet om faglige muligheter og problemstillinger
• kan reflektere kritisk over innholdet i faget og over verdimålsettingene for faget og over forholdet mellom fag, undervisning og egen utvikling i
yrkesutøving
• kan bruke digitale læremidler på en kritisk og pedagogisk måte i undervisninga

GENERELL KOMPETANSE
Studenten
• har yrkesetisk kompetanse og kan se denne uavhengig av trender og farsotter på feltet
• kan legge til rette for samarbeid mellom hjemmet, skolen og lokalmiljøet
• viser faglig engasjement i spørsmål pedagogisk bruk av IKT, spill og/eller sosiale medier
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Vi legger opp til variert undervisning, med flere ulike gjesteforelesere som gjennomfører egne opplegg samt prosjekt- og guppearbeid.
Aktiviteter i undervisningen vil være
Diskusjon av faglitteratur og didaktikk
Utprøving og jobbing med case
Erfaringsutveksling
Problem-basert læring
Arbeidsformene og erfaringene gjennom kurset vil bli vurdert gjennom produksjon av jevnlige, korte, rapporter.
Prosjekt - studentene velger seg selv et prosjektarbeid som de vil fordype seg i, og som de skal vurdere ift. læringsutbytte for elever i en
praksissituasjon.
Studentene vil bli vurdert på egne rapporter samt prosjektarbeid.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Rapport(er)

6

6

Kommentar til arbeidskrav:

Korte rapporter om gjennomgåtte emner leveres i eget, digitalt format.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt

Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

3 Uke(r)

A-F

100 %

Nei

En prosjektoppgave med tilhørende essay. Studentene får veiledning.
Studentene kan velge individuell eller gruppevis levering.
Alle

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER
Haugsbakk, Geir (2010). Digital skole på sviktende grunn. Om nye muligheter og dilemmaer. Gyldendal akademisk. 194 sider
Haugseth, Jan Frode (2013). Sosiale medier i samfunnet. Universitetsforlaget. 162 sider.
Jenkins, H. (2007). Confronting the Challenges of Participatory Culture – Media Education for the 21st Century (Part Two). Nordic Journal of Digital Literacy,
2(2), 97-113. (16 sider).
https://www.idunn.no/dk/2007/02/confronting_the_challenges_ofparticipatoryculture_-_media_education_for_the
Koehler, Mathew J.; Mishra, Punya ; Cain, William (2013). What Is Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)? Journal of Education, 193(3), 13-19.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=afh&AN=95731156&site=ehost-live&scope=site

Krumsvik, Rune Johan (2014). Klasseledelse i den digitale skolen. Cappelen Damm Akademisk. 160 sider.
Senter for IKT i utdanningen (2014). Cpdlab - ressurspakke for profesjonsfaglig digital kompetanse. http://iktsenteret.no/content/
cpdlab-ressurspakke-profesjonsfaglig-digital-kompetanse. Div. læringsmateriell.
Senter for IKT i utdanningen (2014). Notat. 1. Dataspill i skolen. http://iktsenteret.no/content/dataspill-i-skolen. 10 sider.
Puentedura, R. (2013). SAMR-model.

http://www.educatorstechnology.com/2013/06/samr-model-explained-for-teachers.html
Tilleggslitteratur
Erstad, Ola (2010). Digital kompetanse i skolen. En innføring (2. utgave). 248 sider.
Fossland, Trine (2015). Digitale læringsformer i høyere utdanning. Universitetsforlaget.
Gievær, Tonje Hilde, Johannesen, Monica og Øgrim, Leikny (2014). Digital praksis i skolen. Gyldendal akademisk. 210 sider.
Vettenranta, Soilikki, Frantzen, Vegard (red.) (2012). Mediepedagogikk. Refleksjoner om teori og praksis. Tapir. 232 sider.
Høiland, Terje. Winje, Geir og Wølner, Tor Arne (2012). Digital kompetanse – IKT på 1.-4. årstrinn. Høyskoleforlaget. 135 sider.

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

LGU54017 INTERNASJONALT SAMARBEID - PERSPEKTIV PÅ LÆRERYRKET (5-10)
Emnenavn (en)

International cooperation – Perspectives on the teaching profession (5-10)

Emnenavn (nn)

Internasjonalt samarbeid - perspektiv på læraryrket (5-10)

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk, ev. engelsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Ann Sylvi Larsen

Forkunnskapskrav

Studierettskrav:
Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved grunnskolelærerutdanningen
Adgangsbegrensning, maks 12

Anbefalte forkunnskaper

Gode engelskkunnskaper fra videregående skole

Emneinnhold

Emnet starter med en introduksjon her ved HiST, og etter 2-3 uker reiser studentene til lærerutdanningsinstitusjonen i Zambia (i første omgang i
Livingstone eller Mongu) og blir der i 3-4 måneder. Her vil de følge undervisningen i ett (eventuelt to) fag ved lærerutdanningen.
Mens studentene er i Zambia, vil de dels bli fulgt opp av en mentor ved lærerutdanningen der og dels av en veileder fra HiST. Veilederen fra HiST vil
følge opp studentene ved et kortere opphold i Zambia, mens den kontinuerlige kommunikasjonen med veileder vil i hovedsak skje via Internett (It’s
learning) eller samtaler på billedtelefon (Skype).
Vurderingen i studiet gjennomføres etter at studentene er kommet tilbake til Norge og baseres på ei mappa og en muntlig eksamen.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskaper om historie og kultur i Afrika sør for Sahara
• har gode kunnskaper om hva som sentrale trekk i skole og lærerutdanning i landet der de gjennomfører en stor del av studiet på emnet
• har kunnskap om elevenes skole- og oppvekstsituasjon i Zambia
• har kunnskap om undervisningsmetoder og læringskultur i dette landet, spesielt i det faget eller de fagene studenten har et spesielt fokus på
• har kunnskaper om språksituasjonen i landet og hvordan denne påvirker læringskulturen og forståelsen i fagene
Ferdigheter
Studenten
• kan sammenligne og vurdere forskjeller og likheter mellom norsk og zambisk skolesystem og læringskultur
• kan gjennomføre et undervisningsopplegg i et bestemt fag ved en grunnskole i Zambia og presentere og dokumentere arbeidet med dette opplegget
• kan gjennomføre samarbeidsprosjekter og diskutere og evaluere prosjektene sammen med lærerstudenter i Zambia
Generell kompetanse
Studenten

• kan presentere sine erfaringer fra Zambia for medstudenter og ansatte ved HiST når de er tilbake i Trondheim etter oppholdet i Zambia
• kan fungere som ressursperson i forhold til internasjonalt samarbeid i skolen
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

I undervisninga vil det bli benyttet ulike og varierte arbeidsformer der stor grad av studentaktivitet er sentral. Arbeidsformene vil blant annet omfatte
diskusjoner, forelesninger, gruppearbeid og individuelt arbeid, praksisoppdrag, presentasjoner og bruk av digitale verktøy. Å undervise ved en skole
med ofte fundamentalt andre rammevilkår enn i Norge, vil kreve evne til tenke nytt og reflektere over metoder og arbeidsmåter vi bruker i norsk skole.
Studiet på dette emnet vil i stor grad utfordre studentene på dette feltet, både ved lærerutdanningen i Zambia og ved skolene der studentene har sin
praksis og gjennomfører sine prosjekter.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

4

Godkjent antall

Underveis i studiet er det lagt inn obligatoriske arbeidskrav – både skriftlige, muntlige og digitale. Studiet har følgende obligatoriske krav:
• 2 muntlige presentasjoner
• En skriftlig logg
• 1 digital innlevering
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Vurderingsmappe

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

51 %

Nei

Del 1. Mappe som skal ha følgende bidrag:
• Beskrivelse og refleksjon knyttet til oppholdet ved en lærerutdanning i Zambia
Kommentar til vurdering:

• Sammenlignende analyse mellom Norge og Zambia i forhold til oppleggene i faget studentene har som hovedfokus
• Fordypningsoppgave knyttet til utviklingsarbeidet de gjennomfører ved praksisskolen i Zambia

Vurdering
Tillatte hjelpemidler:
Muntlig

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

49 %

Nei

Alle
Individuell
Del 2. Individuell, muntlig eksamen

Kommentar til vurdering:

Begge eksamensdelene må være vurdert til bestått for å få bestått karakter i emnet.
Dersom en student får vurderingen ’Ikke bestått’ på den ene av delene, kan vedkommende melde seg opp til ny eksamen i denne delen.

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Egne notater, maksimum 5 A-4 sider

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.
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LGU54008 KROPPSØVING 2 (5-10)
Emnenavn (en)

Physical Education 2 (5-10)

Emnenavn (nn)

Kroppsøving 2 (5-10)

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk, ev. engelsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Geir Olav Kristensen
Ove Østerli

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 25
Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å. opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier
dette og fakultet har kapasitet

Anbefalte forkunnskaper

Kroppsøving 1 (5-10) eller tilsvarende

Emneinnhold

Kroppsøving 2 bygger på og er en videreutvikling av innholdet i kroppsøving 1 med vekt på fordypning i et utvalg av bevegelsesaktiviteter og
arbeidsmåter. Fagets legitimering og historie utdypes, og det arbeides med å se kroppsøving i tverrfaglige sammenhenger i skolen. I emnet inngår
kunnskap om og erfaring med forskning og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving, spesielt med tanke på ungdomstrinnene. Faget skal formidle og
engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Arbeidet med kroppsøving 2 og utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes
selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon
Fagdidaktikken i emnet bygger på en eksemplarisk og praktisk tilnærming. Studentene får erfaring med utprøving av ulike bevegelsesaktiviteter og
varierte arbeidsmåter egnet til å fremme kroppslig utvikling, læring, kreativitet og bevegelsesglede for alle elever. Kjennskap til alderstypiske trekk og
samarbeid med praksis om å møte og videreutvikle eleven og elevgrupper i kroppsøving er av vesentlig betydning for å nå målsetningene i emnet.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om kroppsøvingsfagets utvikling og legitimering
• har kunnskap om vurdering og dokumentasjon av læring i lys av gjeldende læreplaner og kroppsøvingsfagets egenart
• har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid knyttet til kroppsøving
• har kunnskap for å utvide eget repertoar av aktiviteter og arbeidsmåter med tanke på undervisning i kroppsøving
• har kunnskap om trening, treningsprinsipper og treningsledelse egnet for ulike aldersgrupper og ferdighetsnivå relevant for elever i 5.-10.trinn
• har kunnskap om kroppen i bevegelse, spesielt med tanke på læring av kroppslige og idrettslige ferdigheter
Ferdigheter
Studenten
• kan videreutvikle egne kunnskaper og ferdigheter i leik, enkelte idretter, dans, friluftsliv og tidsaktuelle bevegelsesformer med tanke på undervisning i
kroppsøving
• kan vurdere bevegelsesmiljøer ut fra alder, og hvordan aktivitet og trening endres ut fra læringsmiljøet.
• kan vurdere fagdidaktiske problemstillinger og bruke relevant teori og forskning med sikte på å forbedre undervisning og læring i kroppsøving

• kan gjennomføre forsøks- og utviklingsarbeid knyttet til egen lærerkompetanse i kroppsøving
• kan utvide eget repertoar av aktiviteter og arbeidsmåter knyttet til egen lærerkompetanse i kroppsøving
• kan anvende ulike digitale verktøy for å samle inn, bearbeide, presentere informasjon innenfor kroppsøvingsfaget
• kan utvikle mål for opplæringa og anvende læringsfremmende vurdering av elevens måloppnåelse med og uten karakter
Generell kompetanse
Studenten
• kan arbeide tverrfaglig med utgangspunkt i kroppsøving
• kan bidra til nytenking og innovasjon i faget kroppsøving
• kan arbeide med fair play i et kroppsøvings- og samfunnsperspektiv
• kan reflektere omkring kroppsøving som del av norsk kultur og i et flerkulturelt og internasjonalt perspektiv
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

I undervisningen vil det bli benyttet et bredt spekter av arbeidsformer og læringsaktiviteter. Studentaktive arbeidsformer er sentralt i faget, og
studentenes deltakelse vil være viktig for å gjennomføre aktivitetene. Det vil være noen forelesninger i sentrale tema, mens mye av undervisningen vil
bestå av praktisk aktivitet med felles refleksjon. Noe arbeid vil være individuelt, noe vil være gruppearbeid i ulike former og med varierende
gruppesammensetning. Noe av undervisningen foregår på studiestedet, mens andre deler foregår på andre egnede arenaer, også vekk fra lærestedet;
f.eks vintersportsanlegg, skogsområder osv. Møte med elever i praksis og kroppsøvingssammenheng utover vanlig praksis er en del av studiet.
Studentene skal i dette emnet bruke digitale verktøy interaktivt slik at de selv skal kunne ta i bruk slike som hjelpemiddel i sin undervisning på en
reflektert måte.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Noe av undervisningen foregår utenfor lærestedet og studentene må påregne å reise til andre undervisningssteder, f.eks skisteder og ekskursjonsområder. Det vil derfor være noe ulik
undervisningsbelastning fra uke til uke. Semesterplanen angir når undervisningen finner sted. Kostnader knyttet til ekskursjoner osv må dekkes av studentene selv.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Kommentar til arbeidskrav:

• Et didaktiske arbeid knyttet til planlegging og gjennomføring av undervisning av en aktivitetsdag.
• Et didaktiske arbeid knyttet til planlegging og gjennomføring av undervisning av selvvalgt undervisning.
• Gjennomføring og framlegg av et FoU-prosjekt.

Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

• En skriftlig oppgave knyttet til læringsteoorier.
• Planlegge og gjennomføre inntil 5 workshoper.
Semesterplanene vil opplyse nærmere om hvor i studiet arbeidskravene ligger.
Ferdighetstrening

Kommentar til arbeidskrav:

Obligatorisk studiedeltaking
Følgende aktiviteter er obligatoriske:
• Praktiske aktiviteter med 80% deltakelse. Det gjelder 80% deltakelse i følgende tema: I: Basis og Uterom, II: Ball, Selvvalgt og Ski.
• En undervisningsøkt med uteskole.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Skriftlig

Gruppe

Kommentar til vurdering:
Tillatte hjelpemidler:

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

49 %

Nei

51 %

Nei

Del 1. Skriftlig gruppeoppgave om kroppslig læring. Oppgaven kan unntaksvis leveres individuelt.
Alle hjelpemidler tillatt.

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt

Individuell

Kommentar til vurdering:

Del 2. Individuell praktisk/muntlig fagdidaktisk eksamen.
Eksamen består av en undervisningssituasjon som studentene skal redegjøre for muntlig i tillegg til pensumsrelevante spørsmål. Karakteren er individuell.

Tillatte hjelpemidler:
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt

A-F

Alle hjelpemidler er tillatt i forberedelsen til praktisk/muntlige eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt på den muntlige delen av eksamen.
Individuell

Bestått / ikke bestått

%

Nei

Vurdering
Kommentar til vurdering:

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Bestått / ikke bestått

%

Nei

%

Nei

Del 3. Ekskursjon vinter med overnatting(er), inkl muntlig fremlegg

Tillatte hjelpemidler:
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt
Kommentar til vurdering:

Individuell

Del 4. Ekskursjon alpint med overnatting(er), inklusive praktisk-muntlig framlegg

Tillatte hjelpemidler:
Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt

Individuell

Bestått / ikke bestått

Del 5. Ekskursjon med muntlig framlegg i gruppe. Dette inkluderer også forarbeid og etterarbeid i forbindelse med ekskursjonen
Kommentar til vurdering:

Alle vurderingsdeler må være bestått for å få karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.
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Sigmundsson, H., & Haga, M.(red.).(2004). Motorikk og samfunn: en samfunnsvitenskapelig tilnærming til motorisk atferd. Oslo: Sebu forlag. kap.1, 2, 3, 5, 6, 7 (94 s.)
Skaalvik, E.M., & Skaalvik, S. (2015). Motivasjon for læring: teori og praksis. Universitetsforlaget, Oslo.
Steinsholt, K., & Gurholt, K. P. (red.). (2010). Aktive liv: idrettspedagogiske perspektiver på kropp, bevegelse og dannelse. Trondheim: Tapir akademisk
Wirhed, R. (2012). Anatomi med rörelselära och styrketräning (4.utg.). Bjursås: Harpoon Publications AB.
Kompendium LGU13004/LGU54008 Kroppsøving 2 GLU 1-7 og GLU5-10. Akademika forlag, Kompendieforlaget, 2015. Alle artikler.

Artikler (Finnes på Its learning)
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LGU54009 KUNST OG HÅNDVERK 2 (5-10)
Emnenavn (en)

Art and crafts 2 (5-10)

Emnenavn (nn)

Kunst og handverk 2 (5-10)

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Errol Fyrileiv

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 20
Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å. opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier
dette og fakultet har kapasitet

Anbefalte forkunnskaper

Kunst og håndverk 1 (5-10)

Emneinnhold

Kunst og håndverk 2 (GLU 5-10) bygger på kunst og håndverk 1 (GLU 5-10) og gir fordypet kunnskap gjennom skapende arbeid, fagdidaktisk refleksjon
og utvidet innsikt i fagets visuelle og materielle kulturforankring. Gjennom studiet skal studenten videreutvikle egen praktisk ferdighet i faget og få
erfaring med et utvalg av materialer og arbeidsmåter som gir læringsutbytte i forhold til læreplan for grunnskolen med særlig vekt på trinnene 5-10.
Forholdet mellom læreplan og praksis problematiseres gjennom kritisk gransking av oppgaver, undervisning, veiledning og vurdering.
Emnet skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer. Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet,
analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.
Emnet består av seks områder:
Bilde, skulptur, design, arkitektur, kunst- og formkultur og fagdidaktikk.
Områdene bygger på og er en videreføring av arbeidet i kunst og håndverk 1(5-10). Gjennom arbeid med områdene videreutvikler studenten egen
kompetanse i faget i dybde og bredde.

Bilde er utforsking av bilde som visuelt, estetisk og kommunikativt uttrykk. Praktisk arbeid med todimensjonal form og digitale bildemedier vektlegges.
Form, farge, komposisjon og symbolbehandling er sentrale tema.
Skulptur omfatter utforsking av og arbeid med skulptur som estetisk, visuelt, taktilt og kommunikativt uttrykk - både gjennom ulike typer skulptur,
installasjon og landskapskunst.
Design utfordrer til arbeid med problemstillinger knyttet til design og hverdagsestetikk. I arbeidet med å skape gjenstander som primært dekker
praktiske behov, jobber vi med egnede materialer og teknikker.
Arkitektur fokuserer på opplevelse av inne- og uterom som påvirker vår hverdag samt kunnskap om lokal byggeskikk og nasjonale stilretninger.
Undersøkende og skapende arbeid knyttes til nærmiljøet. Gjennom tegning og bygging av ulike typer modeller, økes bevissthet om tredimensjonale
rom.
Kunst og formkultur fra oldtid til i dag, med særlig fokus på oldtid til rokokko i norsk og internasjonal kunst, design og arkitektur er en av hovedkildene i
studiet. Området gir grunnlag for planlegging av undervisning, opplevelse og utvikling av kunnskaper og bevissthet om ulike perioders og kulturers
formuttrykk. Gjennom utforsking av ulike kulturuttrykk kan en se seg selv og andre i en historisk og kulturell sammenheng.
Fagdidaktikk er integrert i faget og tar for seg organisert læring i kunst og håndverk, relevans og legitimering som allmenndannende fag i skolen.
Studenten skal arbeide med praktiske, skapende prosesser for å bli en god veileder for elevene, og kunne bruke ulike vurderingsformer som bidrar til
elevenes læring.
Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har kunnskap om bildekunst, skulptur, design og arkitektur og hvordan disse temaene kan brukes i arbeid med barn og unge i 5.-10. trinn
• har kunnskap om design og arkitektur i privat og offentlig rom, hvordan disse uttrykksformene virker på oss, danner rammer for våre liv, og gir mulighet
til undersøkende og skapende arbeid
• har kunnskap om skulptur, relieff, objekt, installasjon, og hvordan disse uttrykksformene kan gi barn og unge opplevelse og stimulere til kreativitet i
skapende arbeid
• har kunnskap om design, designteorier, idéutviklingsprosesser og samspillet mellom materiale, teknikk, funksjon og formuttrykk
• har kunnskap om materialer og teknikker knyttet til analoge og digitale bilder, og hvordan barn og unge bruker ulike medier og virkemidler i bilde, tekst
og lyd
• har kunnskap om lærings- og erkjennelsesformer knyttet til kunst og håndverk som estetisk skapende, praktisk handlende og visuelt kommunikativt
fag
• har kunnskap om psykologiske og kulturelle faktorer som virker inn på utviklingen av barns formspråk, identitet og kreativitet
Ferdigheter
Studenten
• kan velge ut og utnytte materialers bruksegenskaper og estetiske uttrykkskvaliteter i praktisk skapende arbeid og utøve bevisst skjønn ved bruk av
estetiske virkemidler
• kan bruke metoder for problemløsning i faget og inspirere elever til å utforske egne ideer i møte med materialer, teknikker og arbeidsmåter i faget

• kan analysere og vurdere kunst og hverdagsestetikk og sette ulike kulturuttrykk inn i en kunsthistorisk sammenheng
• kan være bevisst sin rolle som kulturformidler og bruke nærmiljø, museer og samlinger i elevers læringsarbeid og eget skapende arbeid
• kan benytte ulike skrifttyper og layout i egen og andres visuell kommunikasjon
• kan bruke fagspråk sikkert og funksjonelt, og veilede elever i utviklingen av fagbegreper i arbeidet med bilder, skulptur, design og arkitektur
• kan planlegge og organisere læring i kunst og håndverk med utgangspunkt i elevenes livsverden og fremme samarbeid og likestilling mellom kjønn og
kulturer
• kan lage lokale planer for kunst og håndverk og utnytte relevant teori i arbeid med tilpasset opplæring for elever med spesielle evner, interesser eller
utfordringer
• kan beskrive måloppnåelse i kunst og håndverk, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elever kan vurdere egen læring
• kan vurdere kvalitet og velge læremidler knyttet til gjennomføring av undervisning i kunst og håndverk for 5.-10. trinn
• kan vurdere estetiske kvaliteter i skolens inne- og uterom
• kan organisere hensiktsmessige verksteder for undervisning i kunst og håndverk tilpasset 5.-10. trinn
• kan arbeide to og tredimensjonalt med digitale verktøy
Generell kompetanse
Studenten
• kan stimulere til opplevelse, skapende uttrykk og refleksjon og veilede eleven i arbeidsmetoder som fremmer kreativitet og nyskaping
• kan arbeide selvstendig og sammen med andre for å identifisere, analysere og løse problemer knyttet til elevers læring i kunst og håndverksfaget
• kan bruke gjeldende læreplaner for grunnskolen som utgangspunkt for faglig utviklingsarbeid med en systematisk og forskningsmessig tilnærming og
kjenne normer for ansvarlig bruk av innsamlet informasjon
• kan legge til rette for samhandling med lokalt arbeids- og samfunnsliv og bruke fagets muligheter til valg av innhold og arbeidsmåter som fremmer
bærekraftig ressursforvalting
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Studiet er harmonisert med arbeidsmåtene i gjeldende læreplan for grunnskolen. Teoriundervisning vil hovedsakelig skje i samlet gruppe, mens praktisk
undervisning foregår i mindre grupper. Det praktiske individuelle arbeidet i materialene vil foregå på verkstedene, under lærer- eller studentstyrt
veiledning.
Det kreves en betydelig arbeidsinnsats gjennom selvstudium organisert i egne perioder hvor studentene arbeider med oppgaver i forlengelse av
selvvalgte problemstillinger. Studiet vil bestå av en veksling mellom eget praktisk skapende arbeid, møte med kunst og formkultur, teoretiske studier og
samarbeid med praksisfeltet. Refleksjon rundt eget og andres arbeid står sentralt.
Studentene skal arbeide med en fordypningsoppgave som har et omfang på en fjerdedel av studiet. Fordypningen vektlegger utforskende og praktisk
skapende arbeid innen et selvvalgt område. Utgangspunktet for arbeidet kan være et tema, en epoke eller et kunstverk, et målområde, et eller flere
materialer, teknikk/utstyr, estetiske virkemidler og lignende.
Eget skapende arbeid og tilhørende referansemateriale knyttes til didaktisk refleksjon. Arbeidet skal dokumenteres med en skriftlig rapport som inngår i
vurderingen.
Studentene skal arbeide med faglige og dagsaktuelle problemstillinger. Dokumentasjon av arbeidsprosesser kan skje gjennom for eksempel analoge
eller digitale logger.

Flere mindre ekskursjoner til utstillinger og samlinger i Trøndelagsfylkene kan være viktig innhold i studiet. I tillegg arrangeres en ekskursjon i 3-5 dager
til en europeisk storby.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Til utprøving og mindre oppgaver har avdelingen nødvendige materialer, og studentene betaler materialpenger pr studieår.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav
Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Kommentar til

Antall

Godkjent antall

1

1

En praktisk-estetisk gruppeoppgave innenfor et avtalt tema som skal presenteres i form av en utstilling

arbeidskrav:
Oppmøte til undervisning

Kommentar til
arbeidskrav:

Følgende elementer av studiet har obligatorisk oppmøte:
• Innføring og oppsummering i områdene bilde, skulptur, design og arkitektur (2 økter pr. område)
• 5 ekskursjoner
• Innføring i bruk av maskiner, verktøy og utstyr på treverkstedet (1 økt)
• Veiledning av fordypningsoppgave (minimum 1 veiledning)
Ved fravær fra ekskursjon blir det gitt kompensatorisk arbeid.
Det gis ikke kompensatorisk arbeid for manglende obligatorisk tilstedeværelse med unntak av ekskursjoner.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til
arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. gjeldende studieforskrift ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform, definer i
kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

51 %

Nei

Karakteren i emnet fastsettes på grunnlag av to deler. Begge eksamensdeler foregår i slutten av semesteret.
Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:
Skriftlig eksamen

Del 1 Individuell utstilling
En utstilling bestående av skapende arbeider fra målområdene bilde, skulptur, design og arkitektur. Studentens praktiske arbeid og skriftlig rapport i tilknytning til fordypningen er del
av utstillingen.
Ingen
Individuell

6 Timer

A-F

49 %

Nei

Del 2 Individuell skriftlig eksamen
Den skriftlige eksamen skal dokumentere kunnskaper innenfor områdene bilde, skulptur, design, arkitektur, kunst og formkultur og fagdidaktikk.
Kommentar til vurdering:
Både del 1 og del 2 må være bestått for å få bestått karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Læreplanen for kunst og håndverk i Kunnskapsløftet (LK06). Kandidaten er selv ansvarlig for å medbringe hjelpemidlet til skriftlig eksamen.

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER

Kunnskapskilder og litteraturliste
I tillegg til listen kommer tekstsider utdelt i undervisningen.
Kunnskapskilder er også kunstmuseer, verksteder, gallerier, internett, video og film.
Danbolt, Gunnar (2009). Norsk kunsthistorie: bilde og skulptur frå vikingtida til i dag (3. utg.). Oslo: Samlaget.
(s.4-152)

Kleiner, Fred (2012) Gardner's Art Through the Ages: A Concise Global History. ISBN13: 9781133490609
Halvorsen, E. M. (2007). Kunstfaglig og pedagogisk FoU: nærhet, distanse, dokumentasjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
(165 s.)
Hauffe, T. (1996). Design. Oslo: Cappelen.
(150 s.)
Tilgjengelig som e-bok:
http://www.nb.no/utlevering/nb/0be6c6e28836145dc665b63b2f9edba9
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avd.for lærer- og tolkeutdanning (2012). Emnebeskrivelse Kunst og håndverk 2 (1-7).
Tilgjengelig fra:
http://hist.no/attachment.ap?id=21248
(7 s.)
Høisæther, O. R. (2009). Design på norsk (2. utg.). Oslo: Cappelen Damm.
Lundberg, H. S. (2011). Ull: gamle teknikker på nye måter. Oslo: Cappelen Damm.
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Læreplan i kunst og håndverk. 17 s.
Tilgjengelig fra:
http://www.udir.no/kl06/KHV1-01/
Mattsson, A., & Nilsson, S. (2000). Tre og metall: materialer, verktøy, metoder. Oslo: Landbruksforlaget.
(170 s.)
Finnes også som:
Mattsson, A., & og Nilsson, S. (1999). Trä och metall: material, verktyg, metoder. Stockholm: Natur och Kultur/LT.
Nielsen, L. M. (2009). Fagdidaktikk for kunst og håndverk: i går, i dag, i morgen. Oslo: Universitetsforlaget.
Thiis-Evensen, T. (1995). Europas arkitekturhistorie: fra idé til form (Bokmålutg.). Oslo: Gyldendal.
(160 s.)
Finnes også som:
Thiis-Evensen, T. (1995). Arkitekturhistoria i Europa: frå idé til form (Nynorskutg.). Oslo: Gyldendal.
Kopier utdelt i undervisningstiden.
Selvvalgt pensum, ca 100 s. til fordyningsoppgaven. Denne litteraturen må godkjennes av faglærer.
Anbefalt tilleggslitteratur
Eeg, C., & Sørheim, E. (2006). Med egne øyne: B. 1. Om formidling av samtidskunst. Oslo: Gan forlag.
(84 s.)

Högkvist, S. (2006). Med egne øyne: B. 2. Om formidling av videokunst. Oslo: Gan forlag.
(38 s.)
Klingenberg, I. Aa. (2001). Kunsthåndverk og design i Norge. Oslo: Gyldendal fakta.
Meyer, S. (2009). Hva er et bilde: om visuell kultur. Oslo: Pax.
(127 s.)
Veiteberg, J. (2005). Kunsthandverk: frå tause ting til talande objekt. Oslo: Pax.
(75 s.)
Artikler/enkeltkapitler kan komme i tillegg
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LEKS1002 MAT OG HELSE 1 (5-10)
Emnenavn (en)
Emnenavn (nn)

Mat og helse 1 (5-10)

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Forkunnskapskrav

Emnet tilbys ved HiNT som valemne vår 4. studieår. Studentene ved NTNU får benytte eventuell restkapasitet ved HiNT. Opptak skjer ved HiNT.

Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold
Forventet læringsutbytte
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Mat og helse 1 5-10 kan søkes ved Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT)

LGU54028 MATEMATIKK 3 (5-10) MED HOVEDVEKT PÅ MATEMATIKKVANSKER
Emnenavn (en)

Mathematics 3 (5-10) with emphasis on mathematics difficulties

Emnenavn (nn)

Matematikk 3 (5-10) med hovedvekt på matematikkvanskar

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 2

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Studieleder John Magne Grindeland

Forkunnskapskrav

Krav om studierett ved enten master i spesialpedagogikk eller GLU, eller fullført og bestått lærerutdanning. Enten 60 sp pedagogikk og elevkunnskap
eller 30 sp pedagogikk sammen med 3 års undervisningserfaring. Minimum 30 sp i matematikk. Fullført og bestått Tilpasset opplæring og
spesialpedagogikk med hovedvekt på atferdsproblemer 5-10 eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 35
Prioritering ved opptak:
1. Studenter med opptak til master i spesialpedagogikk ved NTNU
2. Studenter med opptak til GLU
3. Andre studenter med fullført og bestått lærerutdanning og som fyller opptakskravene

Minimum 30 sp i matematikk og opptak til studieprogrammet
Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

I dette emnet vil en spesielt ha fokus på tilpasset opplæring og arbeid med elever som er i matematikkvansker, herunder elever med ulik bakgrunn,
både språklig og kulturelt.
I emnet behandles kartlegging av vansker og faglig tilnærming i sammenheng med tiltak. I tillegg introduseres ulike verktøy med tanke på analyse og
forståelse av matematikkvansker. Man vil arbeide med hvordan lærere kan benytte ulike arbeidsmåter og aktiviteter, tilpasse oppgaver og læremateriell
til ulike elevgrupper. Videre vil man fokusere på hvordan en med utgangspunkt i vurdering for læring kan analysere og utvikle elevens potensiale for
læring i matematikk.
Dette behandles spesielt med tanke på hvordan en kan arbeide med tilpasning av matematikkundervisningen i et inkluderende fellesskap der elever
som har matematikkvansker også kan være aktive deltakere. I denne sammenhengen er også holdninger og oppfatninger til matematikk et viktig
område som skal studeres. Det vil også arbeides med ulike typer materiell som er utviklet for arbeid med elever som har matematikkvansker.
Utvikling av matematikkferdigheter/matematikkforståelse
• Forventet utvikling i matematikk
• Forutsetninger for en god matematikkutvikling
• Risikofaktorer knyttet til matematisk forståelse
• Misoppfatninger i matematikk
Vansker knyttet til grunnleggende matematikk og språk
• Tall- og begrepsforståelse
• Posisjonssystemet, fire regnearter
• Telle- og regnestrategier
• Språkets rolle i matematikkopplæringen
• Matematikk og flerkulturalitet
Matematikkvansker
• Årsaker og symptomer
• Tilleggsvansker
• Forebygging
Kartlegging og tiltak
• Kartleggingsverktøy
• Kartlegging av elever med matematikkvansker
• Dynamisk undervisning og tiltakstenkning
Hjelpemidler for elever på mellom- og ungdomstrinnet
• Pedagogiske
• Kompensatoriske

Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Kandidaten har
• avansert kunnskap om barns utvikling og ferdigheter i matematikk
• inngående kunnskap om vurdering for læring med tanke på elever sitt potensiale som matematikklærende
• avansert kunnskap om årsaker til matematikkvansker og kunnskaper om hvordan matematikkvansker kan forebygges
• avansert kunnskap om utvikling av begrepsforståelse, mengdeforståelse, tallforståelse og tallsystem som grunnlag for utvikling av videre matematikkkunnskap hos eleven
• avansert kunnskap om sammenheng mellom språk og matematikkfaglig utvikling
• avansert kunnskap om sammenhenger mellom flerkulturalitet og matematikk
• avansert kunnskap om elever sine holdninger og selvoppfatning i matematikk
• avansert kunnskap om tilrettelegging og inkludering gjennom ulike innfallsvinkler
• inngående kunnskap til digitale hjelpemidler og konkretiseringsmateriell som kan anvendes i tilpasset matematikkopplæring
• avansert kunnskap om kartlegging i matematikk
Ferdigheter
Kandidaten kan
• forklare matematikkvansker knyttet til språk og elevers begrepsforståelse i matematikk.
• analysere teorier om matematikkvansker
• analysere elever sitt skriftlige arbeid og resultater fra kartlegging og gi tilbakemeldinger som grunnlag for å utvikle eleven sine matematikkfaglige
ferdigheter
• analysere læremidler, matematikkoppgaver og aktiviteter med hensyn på kunnskap om differensiering/inkludering av elever i matematikksammenheng
• forklare vurdering for læring med tanke på elever sitt potensiale som matematikklærende
• analysere behov for ulike pedagogiske og kompensatoriske hjelpemidler i sammenheng med tilpasset matematikkopplæring
Generell kompetanse
Kandidaten kan
• analysere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger knyttet til elever sin faglige utvikling i matematikk og i tilknytning til matematikkvansker
• kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til matematikkvansker på trinn 5-10 med foresatte, kolleger og hjelpeapparat
• anvende sine kunnskaper og ferdigheter innen emnet til å kartlegge, vurdere, tilpasse og tilrettelegge matematikkopplæringen på trinn 5 -10 slik at
hver enkelt elev får utviklet sitt potensiale best mulig

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Arbeidsformene veksler mellom forelesning, arbeid med oppgaver (individuelt og i gruppe), diskusjoner, samt muntlige og skriftlige
studentpresentasjoner fra praksis.
Faglige diskusjoner og annen faglig samhandling er en viktig arbeids- og læringsform, og der forventes at alle studenter bidrar aktivt i slike aktiviteter.
Emnet preges av stor grad av interaksjon mellom lærer og studenter og studentene i mellom i tråd med sentrale teorier om hvordan læring skjer.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Studentene skal ha praksis. Se emnebeskrivelser for praksis.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

3

3

1. Prøve ut og gjøre erfaring med kartleggingsmateriell fra matematikkfaglig område og presentere erfaringer i et refleksjonsnotat.
Arbeidsoppdraget skal utføres i gruppe. Resultatene fra oppdraget leveres digitalt.

Kommentar til arbeidskrav:

2. Prøve ut og gjøre erfaring med kartleggingsmateriell fra kognitivt område. Resultat fra oppdraget presenteres i et refleksjonsnotat.
Arbeidsoppdraget skal utføres i gruppe. Resultatene fra oppdraget leveres digitalt.
3. Analysere resultat fra arbeidskrav 1 og arbeidskrav 2. Presentere erfaringer og analyse av resultatet i en profesjonsrelatert tekst.
Arbeidsoppdraget skal utføres individuelt. Resultatene fra oppdraget leveres digitalt.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

Skriftlig

Individuell

A-F

60 %

Nei

Kommentar til vurdering:

Del 1: Individuell fordypningsoppgave
Oppgaven skal være et individuelt faglig arbeid i et pensumrelatert tema. Arbeidet skal være på ca 15 sider og innenfor sjangeren fagtekst som er definert av HiST ALT.

Vurdering
Tillatte hjelpemidler:
Muntlig

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

40 %

Nei

Alle hjelpemidler er tillatt.
Individuell
Del 2: Individuell muntlig eksamen.

Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Begge delvurderingene må være bestått for å få bestått karakter i emnet.
Ingen hjelpemidler er tillatt

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER
Bøker:
Adler, B. (2007). Dyskalkyli og Matematik. En handbok i dyskalkuli. Malmö: NU-förlaget. Kap. 3 – 8.
Holm, M. (2012). Opplæring i matematikk. Cappelen Damm Akademisk. Kap. 2 – 5
Lunde,0.(2010). Hvorfor tall går i ball. "Matematikkvansker i et spesialpedagogisk fokus". Bryne: Info Vest Forlag.
Magne, O. (1998). Att lyckas med matematik i grundskolan.Lund: Studentlitteratur. Kap. 2 – 11.
Anghileri, J. (2006). Teaching Number Sense. London: Continuum International Publishing Group Ltd.

Kartleggingsmateriell:
Dynamisk kartlegging 5 – 10

Artikler:
Alseth, B. (1998). Matematikk på småskoletrinnet. Oslo: Utdanningsdirektoratet.
*Aastrup, S. & Johnsen, K. (2014). Kartlegging og undervisning i dynamisk perspektiv. I T.S. Gustavsen, K.R.C. Hinna, I.C.Borge& P.S. Andersen. (Red.), QED 5 – 10 (s. 689 – 743). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

* Bjuland, R. (2005). Dialogiske tilnærminger i klasserommet: Utvikling av matematiske begreper gjennom lærer-elev dialog i klasserommet eller gjennom elevsamarbeid i smågrupper. I K. Hirsch (red.), Ulike perspektiv på
læring (s. 67-76). Senter for voksenopplæring, Trondheim.
*Di Martino, P., & Zan, R. (2011). Attitude towards mathematics: a bridge between beliefs and emotions. ZDM Mathematics Education, 471-482.
* Ejersbo, L.R. &Misfeldt, M. (2007). Matematikk og rasjonalitet. I T.S.S.Schilhab&B.Steffensen (Red.), Nervepirrende pedagogikk – en introduksjon til pedagogisk nevrovitenskap(s. 206 – 222). Oslo: Kommuneforlaget.
*Feifer, S.G. & De Fina, P.A. (2005). The Neuropsychology of Mathematics: Diagnosis and Intervention Workbook. Middletown: School Neuropsych Press. Kap. 2 - 3.
Feifer, S.G. & De Fina, P.A. (2005). The Neuropsychology of Mathematics: Diagnosis and Intervention Workbook. Middletown: School Neuropsych Press. Kap. 4.
*Flottorp, V. (2010). Deltakelse og uttrykksmåter i flerspråklige klasserom. Tangenten, 2010 (4), s. 41 - 47.
*Flottorp, V. (2005). Matematikk og språk i en flerkulturell skole. Tangenten, 2005 (3), s. 19 – 23.
Hasselbalch, R. (2008). Matematikvanskeligheder og specialpædagogisk tiltag hos en pige med en socio-emotionel problemstilling. Specialpædagogik, 2, s. 18 – 28.
Hansen, A. (2000) Hva innebærer dynamisk testing? Skolepsykologi,2000 (1) s, 1 – 25.
*Hiebert, J., &Lefevre, P. (1986). Conceptual and procedural knowledge in mathematics: An introduction. I J. Hiebert (Red.), Conceptual and procedural knowledge: the case of mathematics (s. 1-27). Hillsdale, N. J.: Lawrence
Erlbaum.
*Johansen, F. (2004). Matematikk, angst og blokkeringer. Spesialpedagogikk, 2, s. 46 – 48.
*Johnsen-Høines, M. &Alrø, H. (2012). Trenger en å spørre for å være spørrende? I M.Johnsen-Høines &H.Alrø (Red.), Læringssamtalen i matematikkfagets praksis.Bok 1 (s.21 – 36). Bergen: Caspar Forlag.
*Ma, L. (2010). Subtraction with regrouping: Approaches to teaching a topic. I L. Ma, Knowing and teaching elementary mathematics (s. 1-27). New York, NY: Routledge.
*Naglieri, J. A. & Das, J. P. (2005). Planning, attention, simultaneous, successive (PASS) theory: A revision of the concept of intelligence. I D. P. Flanagan & P. L. Harrison (Eds.), Contemporary intellectual assessment: Theories,
tests, and issues (s. 120-135). New York: Guilford Press.

*Artiklene blir samlet i et kompendium

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

LGU54010 MUSIKK 2 (5-10): UTØVENDE OG SKAPENDE MUSIKK, KULTUR OG SAMFUNN
Emnenavn (en)

Music 2 (5-10): Performing and creative music, culture and society

Emnenavn (nn)

Musikk 2 (5-10): Utøvande og skapande musikk, kultur og samfunn

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Bjørn-Terje Bandlien

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 20
Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende
Oppgitt antall er maksimalt antall studenter per gruppe. Fakultetet kan vurdere å. opprette flere studentgrupper i emnet dersom søkertilfanget tilsier
dette og fakultet har kapasitet

Anbefalte forkunnskaper

Musikk 1 eller tilsvarande.
Kunnskaper innen musisering, sang, dans, noteteori, komposisjon og leiing.

Emneinnhold

Musikk 2 har desse hovudkomponentane: Allsidig opplæring i musikalsk leiing og utøvande og skapande verksemd, grunnleggande innføring i ulike
sider ved musikk, kultur og samfunn, innføring i kunstfagsbasert forskings og utviklingsarbeid.
Studiet dreier seg om korleis musikkfaget kan bidra til personleg vekst og danning for elevar på 5.-10. trinn, samstundes som studentane skal
vidareutvikle ferdigheiter og kunnskapar i musisering og dans/rørsle, lytting og komponering.

Dei fagdidaktiske delane av musikk 2 er elles i særleg grad retta mot skolen som læringsmiljø og læringsfellesskap i eit fleirkulturelt samfunn. Sentrale
tema er kulturelt og musikalsk fellesskap og læring, t.d. i det friviljuge musikklivet; uformell musikkopplæring, t.d. gjennom media og internett, og ulike
former for musikalsk læringsarbeid knytt til instansar utanom skolen.
Musikk 2 omfattar norsk og internasjonal forskingsbasert kunnskap knytt til musikkopplæring for elevar på 5.- 10. trinn, og relevante metodar for
fagdidaktisk forskings- og utviklingsarbeid.
Undervisingsstoff og arbeidsmåtar i praksisopplæringa skal også gi studentane ferdigheiter, kunnskap og erfaring som gjer dei godt kjende med
musikalsk ungdomskultur.
Forventet læringsutbytte

Kunnskap
Studenten
• har solid kunnskap om analoge og digitale læringsressursar og læringsmateriell som er utvikla til bruk i skolefaget på 5.- 10. trinn og til uformelle
læreprosessar utanom skolen, t.d. på internett, og kunne vurdere desse kritisk
• har kunnskap om kjenneteikn på eit mangfaldig og inkluderande læringsmiljø og fellesskap for musikalsk læring for trinna 5-10
• har solid kunnskap om musikkteori og om musikalsk sjanger-, komposisjons-, og formlære, og om representativ musikk frå ulike tider og i ulike kulturar
• har kjennskap til historia til profesjonsrelevante sider av musikkfaget som vitskaps- og utøvingsfag
• har kunnskap om musikk og følelseskunnskap og om ulike sider ved musikkens verknad på sinn og kropp, særleg med vekt på musikalsk
ungdomskultur
Ferdigheiter
• Studenten
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere ulike læreprosessar knytt til musikk, dans/rørsle og skolekonsertar for trinna 5-10 og drøfte korleis skolen og
samfunnet kan leggje til rette for slike opplevingar som del av musikkopplæring
• kan framføre et variert repertoar av song og musikk, musikalsk og uttrykksfullt, åleine, og i samspel med andre i skolen og på andre
opplæringsarenaer
• kan improvisere, komponere, arrangere og produsere, utøve og leie, og framføre musikk på konsertar og i andre offentlege rom
• kan vise eit godt utvikla musikkgehør som kan danne grunnlag for musikalsk forståing, eiga musisering og skaping
• kan notere eigne komposisjonar og leggje til rette musikalsk materiale for ulike framføringsføremål og for musikkundervisning og læreprosessar på
trinna 5-10
• kan reflektere over og drøfte musikkens rolle i det fleirkulturelle samfunnet med særleg vekt på samspelet mellom musikalsk ungdomskultur og
musikktradisjonar frå ulike kulturar
• kan drøfte kva rolle uformelle opplæringsarenaer betyr for musikk- og danseopplæring av elevar på 5.-10. trinn og kva for verknad slike erfaringar kan
ha for musikkopplæringa på skolen
• kan vurdere og analysere musikk med utgangspunkt i teori om estetikk og kulturutvikling
• kan vurdere, analysere og delta i varierte fagdidaktiske forskings- og utviklingsprosessar
Generell kompetanse
Studenten
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere ei heilskapleg musikkopplæring i samarbeid med skolen sine samarbeidspartnarar og i tråd med gjeldande
læreplan for grunnskolen

• kan vurdere ulike verktøy for elevvurdering i musikkfaget og samanlikne med tilsvarande for andre fagområde, og kommunisere grunnlaget for
vurdering til elevar, føresette, kollegaer og skoleleiing
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningsformane skiftar mellom gruppeundervisning i større og mindre gruppar, førelesningar, gruppearbeid og praktisk musisering.
Studentane skal:
• jobbe med praktiske disiplinar og utvikle kunnskap og ferdigheiter i musisering, samspel, komposisjon, arrangering, musikkforståing, leiing og
formidling.
• opparbeide kunnskap om ulike muikksjangrar, musikken sin verdi i samfunnet, og gjere seg kjent med kompositoriske virkemiddel i de ulike historiske
epokar.
• Jobbe med fagdidaktiske metoder særskilt tilrettelagt for elevar på 5.-10.trinn
Stor grad av eigeninnsats er nødvendig. Studentane vil få rettleiing på deler av arbeidet individuelt og gruppevis. Det vert lagt vekt på ei
prosessorientert undervisning med studentaktive arbeidsformer med det musiske og skapande i sentrum.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

8

8

Kommentar til
arbeidskrav:

2 komposisjons-/arrangeringsoppgåver.
2 konserter.
Ei oppgåve i musikkorientering.
Ei skriftleg oppgåve som omhandlar musikk og inkludering.
Ei gruppeoppgåve med framsyning av rørsle/dans basert på eigen koreografi til eit tildelt musikkstykke.
Ein ekskursjon

Oppmøte til undervisning

Obligatorisk tilstedeværelse
Aktivitetar som krev samhandling:

Kommentar til
arbeidskrav:

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Formidling 80% av samla timetal
Gruppearbeid med komponering 80% av samla timetal
Tester/framlegg 100% av samla timetal

Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Obligatoriske arbeidskrav vert vurdert med godkjent/ikkje godkjent.
Kommentar til
arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må vere godkjende før ein kan framstille seg til eksamen. Kandidatar som står i fare for å bli nekta å gå opp til eksamen pga. manglande arbeidskrav, skal varslast om
dette, jf. gjeldande studieforskrift ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Demonstrasjon av ferdighet, praktisk arbeid

Individuell

Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:
Vurderingsmappe

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

A-F

49 %

Nei

Vurderingsdel 1: Praktisk eksamen i musisering
Gruppeeksamen med individuell karakter der instrumental og songleg ferdigheit og allsidigheit i ein samspelsituasjon blir vurdert.
Valg av konsertform og formidlingevne har også innverknad på vurderingsgrunnlaget.
Ved praktisk eksamen kan tekstar, partitur, eigne og avdelinga sine musikkinstrument nyttast.
Individuell

A-F

Vurderingsdel 2: Mappe med 2 bidrag
Krav til innhald og omfang av mappa:
Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

LÆREMIDLER
Hovedlitteratur

1. Ein eigen komposisjon
2. Ei skriftleg oppgåve som omhandlar musikk og inkludering.
Ved mappeeksamen er alle hjelpemidlar tilletne.

Ny/utsett eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldande studieforskrift ved HiST.

51 %

Nei

Amsrud, A., & Bjørnstad, T. (2008). Sang i Norge. Oslo: Musikk i skolen.
Nettsted:
http://www.sanginorge.no/
Dugstad, R., Hagerup, G. B., & Smidt, M. (2011). På kryss og ters: musikk fordypning 2. Bergen: Fagbokforlaget.
Furnes, Odd Torleiv. (2009). Musikk og tilpasset opplæring – om å kunne spille på flere strenger. Et blikk på musikalitet, multiple intelligenser og læringsoverføring. Nordisk musikkpedagogisk årbok 11 2009, s. 115-138.
http://brage.bibsys.no/xmlui/bitstream/handle/11250/172223/Furnes_2009.pdf?sequence=1
Hjorthaug, S. (2002). Musikkhistorisk oversikt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Finnes også som:
Hjorthaug, S. (1999). Musikkhistorisk oversikt. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
Kotarba, J. A., Merrill, B., Williams, P. J., & Vannini, P. (2013). Understanding society through popular music (2nd ed.). New York: Routledge.
Læreplanverket for Kunnskapsløftet (2006). Oslo: Kunnskapsdepartementet.
Tilgjengelig fra:
http://www.udir.no/kl06/MUS1-01/
Olsen, R., & Stenersen, S. H. (red.) (2007). Musikk – mulighetenes fag. Bergen: Fagbokforlaget.
Ruud, E. (2013). Musikk og identitet (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
Diverse notemateriell som avtales med faglærer.
Tillegggslitteratur
Bicknell, Jeanette. (2009). Why music moves us. London: Palgrave Macmillan.
Johnsen, B. (2013) Musikkfaget. En invitasjon til mestring. Fagbokforlaget.
Hesmondhalgh, D. (2013). Why music matters. Chichester: Wiley Blackwell.
Turino, T. (2008). Music as social life: the politics of participation. Chicago: University of Chicago Press.

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

LGU54018 PRODUKSJON FOR SAL OG SCENE (5-10)
Emnenavn (en)

Music and drama production (5-10)

Emnenavn (nn)

Produksjon for sal og scene (5-10)

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Anne-Lise Heide

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullfort og bestatt laererutdanning eller tilsvarende. Adgangsbegrensning, maks 20 Prioritering ved opptak: 1. Studierett ved
GLU gjennom ordinaert opptak til NTNU 2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge 3. Andre som fyller kravet om fullfort og bestatt
laererutdanning eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper

Lyst til a skape, formidle og tilrettelegge for sceniske uttrykk

Emneinnhold

Emnet Sal og scene har hovedkomponentene skape, formidle og tilrettelegge for scenisk produksjon. Emnet gir allsidig opplaering i ulike sceniske
uttrykk, sjangre, utovende og skapende virksomhet og det a lede og tilrettelegge for utovende og skapende virksomhet. Det fokuseres pa dramatiske
verktoy som improvisasjon, stemmebruk, sang, karakterskaping, samspill, manusskriving og analyse/tolkning av eksisterende dramatiske verk og andre
tekster som kan brukes som utgangspunkt for sceniske produksjoner. Gjennom kreative prosesser jobbes det dramatisk med utgangspunkt i tekst,
drama med utgangspunkt i fysisk teatertradisjon, visuelt teater, dans/bevegelse og bilde. Det jobbes skapende og allsidig innen ulik bruk av tekstil,
skulptur og bilde rettet inn mot sceneproduksjon. Emnet gir grunnleggende innforing i teater som kunstform i ulike epoker og samfunn og hvordan
arbeid med sceniske uttrykk kan bidra til personlig vekst og danning for elever pa 5. - 10. trinn. Fagdidaktikk er integrert i emnets hovedkomponenter.
Emnet Sal og scene er spesielt innrettet mot utvikling av laeringsmiljo og laeringsfellesskap i et flerkulturelt samfunn. Grunnleggende ferdigheter og
tilpasset opplaering blir viktige faktorer i en didaktisk og tverrfaglig prosess. Emnet er innrettet bade mot undervisning i valgfaget Sal og scene pa
ungdomstrinnet og mot a skape, formidle og tilrettelegge for sceniske produksjoner i og utenom fagene pa ungdoms- og mellomtrinnet.
Praksisopplaeringen skal gi studentene ferdigheter, kunnskap og erfaringer som gjor dem kjent med muligheter for produksjoner i barne- og
ungdomsskole. Studentene far tilbud om en ekskursjon til en europeisk storby. I tillegg er to besok knyttet til scenisk produksjon obligatoriske
arbeidskrav i emnet.

Forventet læringsutbytte

Kunnskap Studenten * har kunnskap om kjennetegn pa et mangfoldig og inkluderende laeringsmiljo for prosjektorientert laering gjennom praktiske og
estetiske fag for trinnene 5-10 * har kunnskap om ulike sceniske sjangere og dramatiske og estetiske virkemidler fra ulike tider og ulike kulturer * har
kunnskap om a tilrettelegge for scenisk produksjon for trinnene 5-10 * har kunnskap om sang og musikk som virkemiddel i ulike sceniske sjangre * har
kunnskap om laerings- og erkjennelsesformene som er knyttet til kunstneriske, estetisk og musikalske aktiviteter * har kunnskap om ulike litteraere
sjangere og hva som skjer nar en tekst blir overfort fra et medium til et annet * har kunnskap om scenografi, kostymer og masker som virkemiddel i
sceniske produksjoner. * har kunnskap om hvordan ulike uttrykksformer i scenisk kunst kan formidles * har grunnleggende kunnskap om bruk av lys og
lyd i scenisk produksjon Ferdigheter Studenten * har grunnleggende ferdigheter i sang og stemmebruk * kan planlegge, gjennomfore og vurdere ulike
laereprosesser knyttet til scenisk produksjon for trinnene 5-10 * kan improvisere, produsere, utove, lede og framfore ulike sceniske uttrykk alene eller i
samspill med andre, og legge til rette for storre produksjoner i skolen * kan sette i gang, veilede og vurdere elevenes arbeid med scenisk produksjon *
kan eksperimentere med og bruke sentrale materialer, redskaper, virkemidler og teknikker med tanke pa scenografi og rekvisitter rettet mot scenisk
produksjon * har grunnleggende ferdigheter i bruk av lys, lyd i scenisk produksjon Generell kompetanse Studenten * kan utnytte variasjoner i visuelle og
auditive uttrykk * kan lede en produksjon for sal og scene og har kunnskap og kjennskap til de ulike faktorer som inngar ved en produksjon * kan bruke
drama, musikk, norsk og kunst og handverk i tverrfaglige tema- og prosjektarbeid og ivareta den estetiske dimensjonen i opplaeringa * kan stimulere
den estetiske sansen til elevene

Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningsformene varierer mellom gruppeundervisning i storre og mindre grupper, forelesninger, gruppearbeid og praktisk arbeid. Undervisningen
vil vaere konsentrert i varsemesteret og en workshophelg, teaterbesok samt ekskursjon til en europeisk storby inngar i undervisningsopplegget.
Studentene skal: * jobbe med praktiske kreative prosesser a skape, formidle og lede ulike sceniske uttrykk * utvikle kunnskap og ferdigheter i ulike
sceniske uttrykk, og opparbeide erfaring gjennom praktisk utproving bade i praksisfeltet og under laereprosessen.. * opparbeide kunnskap om ulike
dramatiske sjangrer, de ulike epokers teaterhistorie, estetikkens verdi i samfunnet, og gjore seg kjent med dramatiske, visuelle og tekstlige virkemidler i
de ulike estetiske uttrykk * Jobbe med fagdidaktiske metoder spesielt tilrettelagt for valgfaget Sal og scene og elever pa 5.-10.trinn Stor grad av
egeninnsats er nodvendig. Studentene vil fa veiledning pa deler av arbeidet individuelt og gruppevis. Det blir lagt vekt pa en prosessorientert
undervisning med studentaktive arbeidsformer med det skapende i sentrum.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Det legges tilrette for studietur til utlandet. Studenten dekker selv kostnader.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

5

5

Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

To besøk til sceniske produksjoner med innlevering av refleksjonsnotater i etterkant
Tre mindre produksjoner. Tema:
Kommentar til
arbeidskrav:

Med manus som utgangspunkt
Med fokus på musikalsjangeren
Performance/Visuelt teater/Maske-/Dukke-teater

Oppmøte til undervisning

Obligatorisk tilstedeværelse
Ett verksted knyttet til lyd og lys

Kommentar til
arbeidskrav:

Ett verksted knyttet til kostymer og sminke
Ett verksted knyttet til scenografi og rekvisitter
Ett verksted knyttet til skriving av manus/tekstproduksjon
To verksteder knyttet til hver produksjon

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Obligatoriske arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent.
Kommentar til
arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. gjeldende studieforskrift ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Annen vurderingsform, definer i kommentarfelt

Individuell

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

2 Uke(r)

A-F

67 %

Nei

Del 1. Praktisk eksamen i produksjon
Eksamensforestilling framført for en tenkt målgruppe.
Gruppeeksamen med individuell karakter der scenisk uttrykk, skapende ferdighet, formidling og allsidighet i en skapende framvisning blir vurdert.
Kommentar til vurdering:

Tillatte hjelpemidler:
Muntlig

Produksjonen som helhet blir vurdert og alle nødvendige faktorer ved produksjonen har innvirkning på vurderingsgrunnlaget.
(Valg av scenisk formidling, samarbeidsevne, tilrettelegging for produksjon, scenografi, kostymer, lys, lyd regi, dramaturgi, formidlingsform).
Produksjonstid: to uker
Alle hjelpemidler er tillatt til praktisk eksamen
Individuell

A-F

33 %

Nei

Vurdering

Vurderingstype

Dato

Varighet

Karakterskala

Del 2. Muntlig gruppeeksamen med individuell karakter
Refleksjon knyttet til praktisk eksamen
Kommentar til vurdering:
Begge delvurderinger må være bestått for å få karakter i emnet.

Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Ingen hjelpemidler er tillatt til muntlig gruppeeksamen

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER
Gundersen, Kjernsmo og Reinhardtsen (2002). En enkel fargelære. Oslo: Universitetsforlaget.
(111 sider)
Helland, Frode og Wærp, Lisbeth Pettersen (2011). å lese drama Innføring i teori og analyse. Oslo: Universitetsforlaget.
(s. 83 – 194, 115 sider)
Johnsen, Bjørn (2013). Musikkfaget på ungdomstrinnet.
Bergen: Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS.
(s.86 – 115, 30 sider)
Kelly, Jane (2009): Håndbok i skuespillerteknikk. Oslo: Musikk-Husets Forlag A/S.
(70sider)
Stene, Øystein (2015). Skuespillerkunsten. Oslo: Universitetsforlaget. (352sider)
Knutsen, Hanne og Ørvig, Anne (2006). Scenepresentasjon. Framføringsprosjekter med barn og voksne. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
(Kapittel 7, 30 sider)
Morken, Ingrid (2003). Drama og teater i undervisning – en grunnbok. Oslo: Universitetsforlaget.
(s. 13 – 291, 279 sider)
Songe-Møller, Anna S. og Sæbø, Aud Berggraf (2007). Ibsen og Holberg i skolen. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
(kapittel 1, 2, 5 og 7, 75 sider)
Sæbø, Aud Berggraf (1998). Drama – et kunstfag. Oslo: Tano Aschehoug.
(420 sider)

Andel

Justerende muntlig

Losnedahl, Kari Gaarder (2009). Den teatrale illusjon: scenografi i et historisk og nåtidig perspektiv. Bergen: Bergen Museum.(s. 1-102, 102 s.)
Skjønnlitteratur:
Sofokles: Kong Ødipus
Shakespeare: Romeo og Julie
Tekstutdrag fra Commedia del arte-tradisjonen
Holberg: Jeppe paa Bierget
Ibsen: Hedda Gabler
Brecht: Mutter Courage
Beckett: Mens vi venter på Godot
Et teatermanus knyttet til oppsetning Trøndelag teater.
3 folkeeventyr
3 noveller
3 dikt
Samt artikler og notemateriell som lenkes opp mot praktisk undervisning.
Det kan komme mindre endringer i pensumlista.

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

LGU54025 SAMFUNNSFAG 1 (5-10): DEMOKRATI, DELTAKELSE OG MEDBORGERSKAP
Emnenavn (en)

Social science 1 (5-10): Democracy, participation and citizenship

Emnenavn (nn)

Samfunnsfag 1 (5-10): Demokrati, deltaking og medborgarskap

Omfang

30 Studiepoeng

Studienivå

Syklus 1

Undervisningsspråk

Norsk

Organisasjonstilhørighet

GLU5-10

Emneansvarlig

Per Overrein

Forkunnskapskrav

Krav om studierett eller fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende.
Adgangsbegrensning, maks 35
Prioritering ved opptak:
1. Studierett ved GLU gjennom ordinært opptak til NTNU
2. Overgang fra GLU ved en annen institusjon i Norge
3. Andre som fyller kravet om fullført og bestått lærerutdanning eller tilsvarende

Anbefalte forkunnskaper
Emneinnhold

Samfunnsfagstudiet i grunnskolelærerutdanningen omfatter fagdisiplinene historie og geografi og fagområdet samfunnskunnskap. Faget skal utvikle
kompetanse til å undervise i grunnskolen på 5. - 10. trinn, og skal legge vekt på faglig fordypning. Studiet skal kvalifisere studenten til å kunne arbeide
selvstendig både med fagspesifikke og didaktiske utfordringer. Faget skal settes inn i et fagdidaktisk perspektiv og forberede studentene til yrkesrollen
som samfunnsfaglærer. Gjennom ulike tilnærmingsmåter til undervisning og didaktisk refleksjon skal studentene utvikle en lærerrolle som fremmer
elevenes samfunnsbevissthet og interesse for faget. Samfunnsfag skal utvikle en bred forståelse for samspill og konflikt mellom mennesker, samfunn
og natur i ulike tidsepoker og i ulike deler av verden. Studentene skal arbeide med utvalgte geografiske områder, historiske epoker og ulike
samfunnsfaglige områder. Faget skal bidra til kunnskap om samenes historie og situasjon som urfolk. Faget skal bidra til at studentene kan arbeide
med de grunnleggende ferdighetene; å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og å kunne bruke digitale verktøy.
Samfunnsfag 1. 5-10 er et innføringsemne på 30 studiepoeng som kvalifiserer til å være lærer i samfunnsfag fra 5-10. klassetrinn i grunnskolen.
Studenter som kombinerer dette studiet med emnet Samfunnsfag 2. 5-10 - også på 30 studiepoeng - kan søke opptak til mastergrad i
samfunnsfagdidaktikk og dermed være kvalifisert som lektor. Samfunnsfag 1. 5-10 skal legge grunnlag for en bred forståelse av samspillet mellom
mennesker, grupper og samfunn i ulike tidsperioder og i ulike deler av verden. Lærestoffet er knyttet til utvalgte emner fra vitenskapsfagene historie,
geografi og samfunnskunnskap (statsvitenskap og sosiologi), og samfunnsfagdidaktikk. Innenfor historiefaget legges det vekt på noen utvalgte perioder
og emner fra opplysningstiden og fram til ca. 1945 i tråd med gjeldende læreplan. Det legges vekt på politisk historie og framveksten av
massedemokratiet. Studentene skal arbeide med historiedidaktiske spørsmål knyttet til emner innenfor denne tidsperioden. De skal opparbeide seg
kunnskap om ungdoms historieforståelse og historiebruk og kjenne til sentrale kilder innen fagets tematikk. Innenfor samfunnskunnskap og geografi
legges det vekt på utvalgte emner fra gjeldende læreplan som berører demokrati, deltakelse og medborgerskap. Studenten skal arbeide med det
norske politiske systemet, institusjoner og maktfordeling og skal kunne sammenligne disse med institusjoner i andre land. De skal opparbeide seg
kunnskap om grunnleggende samfunnsprosessene i sosialisering og identitetsutvikling hos unge og kjennskap til den norske velferdsstaten og de
utfordringer den møter. Det blir gitt en innføring i internasjonal politikk, FNs arbeid for menneskerettigheter og folkerettslige forpliktelser, den globale

utviklingen og forholdet mellom økonomisk vekst på den ene siden og klima, miljø- og ressurskonflikter på den andre. Faget skal gi kunnskaper og
ferdigheter om samfunnsfaget som skolefag, planverkforståelse, læremiddelanalyse og kjennskap undervisningspraksis og -utfordringer i samfunnsfag
på 5.-10. trinn. Nyere samfunnsfagdidaktisk forskning vil være en del av studiet. Grunnleggende kunnskaper om det samfunnsvitenskapelige og
historiske begrepsapparatet, teorier, modeller og metoder, vil bli vektlagt. Faget skal formidle og engasjere studentene i vitenskapelige arbeidsformer.
Utforskende læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet, analytiske ferdigheter og kritisk refleksjon.
Forventet læringsutbytte

KUNNSKAP
Studenten
• har kunnskap om samfunnsfag som skolefag og nyere samfunnsfagdidaktikk
• har kunnskap om ungdoms historieforståelse og historiebruk
• kjenner til undervisningspraksis og -utfordringer i samfunnsfag på 5.-10. trinn
• har kunnskap om sosialisering og identitetsutvikling i barne- og ungdomsårene
• har kunnskap om nasjonal og internasjonal politikk, rettsvesen og økonomi
• har kunnskap om barns og unges rettigheter, demokrati, politiske og økonomiske deltakelse
• har kunnskap om klima, miljø, ressurs og ressurskonflikter nasjonalt og internasjonalt
• har kunnskap om de historiske hovedtrekk ved samfunnsutviklingen i Norge, Sapmi og verden fra opplysningstiden til i dag
• har kunnskap om ulike samfunn, kulturer og historiske vilkår
• har kunnskap om arbeidsliv og verdiskaping
• har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige teorier og metoder
• har kjennskap til sentrale samfunnsfaglige kilder i faget og kritisk vurdering av disse
FERDIGHETER
Studenten
• kan anvende faglige og fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter i geografi, historie og samfunnskunnskap i henhold til gjeldende læreplan og kritisk
vurdere egen undervisning
• kan beskrive og analysere livsformer og levekår i ulike deler av verden
• kan fremme elevenes evne til nyskapning og kreativitet i arbeidet med samfunnsfaglige spørsmål
• kan arbeide selvstendig med faglige spørsmål og analysere faglige problemstillinger ut fra fagområdets fakta og teorigrunnlag
• kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen, ulike behov og kulturell og språklig
bakgrunn
• kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
• kan bruke samfunnsfaglige kilder og materiale i arbeidet med utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter
• kan bruke og vurdere digitale verktøy og kilder i opplæringen, og bidra til at elevene kan forholde seg aktivt og kritisk til digitale medier
• kan bidra til å utvikle elevenes muntlige ferdigheter gjennom øving i møtedeltakelse, debatter og andre muntlige aktiviteter i faget
• kan bruke og vurdere relevansen av faglige hjelpemidler og uttrykksformer i samfunnsfag
• kan kritisk vurdere lærebøker og andre læremidler til bruk i opplæringen
• kan lede elever i selvstendig arbeid innenfor fagets rammer

• kan legge til rette for opplæring om samfunnsforhold i et flerkulturelt og globalt perspektiv, med vekt på menneskerettigheter og demokratiske
prinsipper
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
• kan tilrettelegge for samarbeid og konfliktløsning i arbeid med elevene
• kan reflektere kritisk over samfunnsfaglige spørsmål og stimulere til kritisk tenkning
• kan forstå aktuelle samfunnsforhold i et historisk perspektiv
• kan reflektere over egen praksis og oppdatere seg faglig
• kan kommunisere og samarbeide med barn og foresatte med ulik sosial og kulturell bakgrunn
• har innsikt i barns og ungdoms forståelse av faget
Arbeidsformer og læringsaktiviteter

Undervisningen i faget gis som forelesninger, studentseminarer med eller uten faglærers deltakelse og som oppgaveløsninger og diskusjoner i full
studentgruppe. Studentene må også løse oppgaver individuelt og i grupper. Seminarer med studentpresentasjoner og tilbakemeldinger på innleverte
obligatoriske oppgavesett er viktig arenaer knyttet emnet i faget.

SUPPLERENDE OPPLYSNINGER
Utgifter i forbindelse med obligatoriske ekskursjoner betales av studenten.

OBLIGATORISKE ARBEIDSKRAV
Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet

Kommentar til arbeidskrav:

• Godkjent deltakelse på inntil 5 ekskursjoner
• Godkjent 4 obligatoriske arbeidskrav med veiledning. Arbeidskravene vil være skriftlige eller muntlige og gjennomføres i grupper eller individuelt.

Annet - spesifiser i
kommentarfeltet
Kommentar til arbeidskrav:

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent/ikke godkjent.

Obligatorisk arbeidskrav

Antall

Godkjent antall

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om
dette, jf. forskrift om studier ved HiST.

VURDERINGER
Vurdering

Vurderingstype

Skriftlig eksamen

Individuell

Kommentar til vurdering:
Tillatte hjelpemidler:

NY / UTSATT EKSAMEN

Dato

Varighet

Karakterskala

Andel

Justerende muntlig

6 Timer

A-F

100 %

Nei

Skriftlig individuell eksamen
Læreplan i samfunnsfag LK06 og godkjente atlas

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved HiST.

LÆREMIDLER
Pensumbøker og artikler:
Balsvik, R. R. (2010). Det 20. århundrets historie - et globalt perspektiv. Oslo: Cappelen akademisk. s. 5-160 (155 s.)
Dyrvik, S. (2005). Året 1814. Oslo: Samlaget. s. 7-119 (113 s.)
Eriksen, T. L. (2010). Globalhistorie 1750-1900: en sammenvevd og delt verden. Oslo: Cappelen akademisk. kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 14 (338 s.)
Fjeldstad, D., Lauglo, J., & Mikkelsen, R. (2010). Demokratisk beredskap : Kortrapport om norske ungdomsskolelevers prestasjoner og svar på spørsmål i den internasjonale demokratiundersøkelsen :International civic and
citizenship education study (ICCS 2009). Oslo: Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo.
Tilgjengelig fra: http://www.udir.no/Upload/Rapporter/2009/5/ICCS_kortrapport.pdf (48 s.)
Lund, E. (2011). Historiedidaktikk: en håndbok for studenter og lærere (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. s. 12–191 (179 s.) (Del III «Tekst- og bildearkiv» fra s. 195 er ikke lesepensum, men må brukes som oppslagsverk).
Martinussen, W. (2003). Folkestyre?: politisk medborgerskap i Norge over den siste generasjonen. Oslo: Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. (Rapportserien / Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 ; nr 59).
Tilgjengelig fra: http://www.sv.uio.no/mutr/publikasjoner/rapp2003/rapport59/index-Contents.html (34 s.)

Martinussen, W. (2008). Samfunnsliv: innføring i sosiologiske tenkemåter (2. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. s.9-73 (63 s.)
Mikkelsen, R., & Sætre, P. J. (red.). (2010). Geografididaktikk for klasserommet: en innføringsbok i geografiundervisning for studenter og lærere (2. utg.). Kristiansand: Høyskoleforlaget. s. 17-90, 118-138 og 237-262 (118 s.)
Myhre, J. E. (2012). Norsk historie 1814-1905: å byggje ein stat og skape ein nasjon. Oslo: Samlaget. s. 11-301 (291 s.)
Overrein, P., & Smidt, J. (2010). Begreper og makt – begrepslæring og samfunnsbilder i skriving i samfunnsfag. I J. Smidt (red.), Skriving i alle fag: innsyn og utspill (s. 231-254). Trondheim: Tapir akademisk forlag. (18 s.)
Overrein, P., & Madsen, R. (2014). Grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag. I K. Skovholt (red.), Innføring i grunnleggende ferdigheter: praktisk arbeid på fagenes premisser (s. 126-169). Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
Skirbekk, S. (2012). Motforestillinger: femti påstander møter motargumenter. Oslo: Historie & kultur. s. 11-158 (148 s.)
Stene, M. (2003). Vitenskapelig forfatterskap: hvordan lykkes med skriftlige studentoppgaver (2. utg.). Oslo: Kolle forlag. s. 11-40, 71-112, 139-148 og 155-169 (93 s.)
Stugu, O. S. (2012). Norsk historie etter 1905: vegen mot velstandslandet. Oslo: Samlaget. s. 9-163 (153 s.)
Østerud, Ø. (2007). Statsvitenskap: innføring i politisk analyse (4. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. s. 15-59 og 113-325 (226 s.).
Aarre, T., Christophersen, J., & Børhaug, K. (2014). Introduksjon til samfunnskunnskap: fagstoff og didaktikk (2. utg.). Oslo: Samlaget. s. 13-96, 146-170, 175-230, 303-368 (227 s.)
Læreplaner:
Studentene skal i tillegg ha kjennskap til innholdet i følgende av utdanningsdirektoratets læreplaner for grunn- og videregående skole:
Læreplanen i samfunnsfag http://www.udir.no/Lareplaner/Finn-lareplan/#samfunnsfag.
Læreplanene i historie- og filosofi programfag. http://www.udir.no/kl06/HIF1-01/
Læreplanene i politikk, individ og samfunn: http://www.udir.no/kl06/POS1-01/
I tillegg skal studentene ha kjennskap til innholdet i «Kompetansemål etter 10.årssteget» på http://www.udir.no/kl06/SAF1-03/Kompetansemaal/?arst=98844765&kmsn=583858936
og kjennskap til «kjennetegn» for samfunnsfag på http://www.udir.no/Upload/larerplaner/Kjennetegn/Samfunnsfag.pdf?epslanguage=no
Med forbehold om endringer i nettadresse.
Atlas
Studentene vil få bruk for atlas gjennom arbeidet i studiet. Følgende atlas er godkjent som lovlig hjelpemiddel på eksamen:
Kinder, Hermann og Werner Hilgemann (2004), The Penguin Atlas of World History – From the French Revolution to the Present. Penguin Books.
Turlajs, Jänis (2011). World Political Reference Atlas. Riga, Jäna seta Map Publishers. http://www.amazon.com/World-Political-Reference-Atlas/dp/9984075907
Artikler/enkeltkapitler kan komme i tillegg

VEKTINGSREDUKSJONER
Ingen vektingsreduksjoner i dette emnet

GODKJENNING AV EMNEBESKRIVELSEN
2015-03-27, G. Sande

