Studieplan

Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag
Beskrivelse av studiet
Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag vil utdanne lektorer rettet mot trinn 8-13 i skoleverket. Målgruppen for dette studiet, er
personer som ønsker å jobbe som lærere på ungdomsskole og videregående skole. Med særlig høy kompetanse på kroppsøving og idrettsfag.
Utdanningen skal være profesjonsrettet, relevant og praksisnær, slik at studentene starter sin yrkeskarriere med et godt grunnlag for utøvelse
av lærerrollen. Undervisningen skal gi studentene muligheter til å ta i bruk forskningsbasert kunnskap i sin videre profesjonsutvikling.
Utdanningen skal bidra til at studentene opparbeider en kritisk og reflektert holdning til egen praksis og kan arbeide med endrings- og
utviklingsarbeid i egen organisasjon. Nord universitet skal gjennom samarbeid, oppdatert kunnskap om skolen og yrkeslivet gi en relevant
utdanning med en felles identitet i et profesjonelt fellesskap.
Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag følger nasjonale retningslinjer for lektorutdanninger 8-13, samt forskrift om rammeplan for
lektorutdanning for trinn 8-13. For å sikre et særlig fokus, på profesjonsrettet fagkunnskap, vil deler av profesjonsfaget (fagdidaktikk), være
direkte integrert i fag 1 og fag 2, mens pedagogikk er etablert som egne emner.
Retningslinjer for praksis finner du her

Studiepoeng
300
Type studium
Mastergrad iht §4, 5 år
Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Studiested
Levanger

Oppbygging/emner
Du har valgt:
Fjern
Fjern
Åpne alle

Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)
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Læringsutbytte
Kandidaten skal etter fullført lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap,
ferdigheter og generell kompetanse.
Kunnskap
Kandidaten
Har avansert kunnskap innenfor kroppsøving og idrettsfag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant matematikk eller norsk
Har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og ¿metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske
spørsmål innen kroppsøving og idrettsfag, samt matematikk eller norsk
Har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens
mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
Har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er
relevant for profesjonsutøvelsen
Har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
Har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
Ferdigheter
Kandidaten
Kan orientere seg i aktuell faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor kroppsøving
og idrettsfag samt matematikk eller norsk
Kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
Kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt i kroppsøving og idrettsfag under veiledning og i tråd
med gjeldende forskningsetiske normer
Kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge
og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
Kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å
differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
Kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag
Kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at
elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
Generelle ferdigheter
Kandidaten
Kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt
arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
Kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
Kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og
problemstillinger
Kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
Kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Opptakskrav
Opptak til studieprogrammet krever Generell studiekompetanse med spesielle opptakskrav, det er ikke mulig å søke på grunnlag av
realkompetanse.
Det kreves politiattest(barneomsorgsattest) for studiet.
Spesielle opptakskrav:
Du må enten ha:
gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
gjennomsnittskarakteren 4 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)
minst 35 skolepoeng.
eller
gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
minst 40 skolepoeng.
(Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.)
Fyller du ikke opptakskravet i matematikk? Universitetet i Sørøst-Norge har våren 2022 et nettbasert tilbud for deg som vil bli lærer, men som
ikke oppfyller karakterkravet for opptak til lærerutdanninger. Les mer om studiet.
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Yrkesmuligheter
Med femårig lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag kan man arbeide som lektor i skolen. Man er kvalifisert som lærer fra 8.klasse til og
med videregående skole. Studiet kvalifiserer også til andre yrker hvor det kreves høy pedagogisk og/eller faglig kompetanse og god
formidlingsevne.

Videre utdanning
Med femårig lektorutdanning har man også faglig kompetanse til å søke opptak til forskerutdanning (Ph.d) som i sin tur gir mulighet for
forsknings- og undervisningsstillinger ved universitet og høgskoler.
Fullført utdanning sammen med minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d. i profesjonsvitenskap ved Nord universitet.

Utenlandsopphold
Internasjonalisering skal være med på å heve kvaliteten i utdanningen. Sentrale mål er å fremme kulturell forståelse og solidaritet gjennom
kunnskap samt å utvikle språkferdigheter. Ett eller to semester av studiet kan tas hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet. 5. semester vil
være anbefalt for utveksling til utenlandsk samarbeidspartener. I 5. semester skal studentene, i følge studieplan ha emnene «Tilrettelegging for
fysisk aktivitet i et helseperspektiv» og «ferdighets-og prestasjonsutvikling i idrett».
Nord universitet har blant annet utvekslingsavtaler med University of Ljubljana og Western Sydney University.

Kostnader
I løpet av studiet må det påregnes kostnader til innkjøp av bøker og nødvendig trenings- og turutstyr. Studiets egenart krever at det brukes
ulike praktiske læringsarenaer. Det må derfor også påregnes kostnader for transport til de disse praktiske læringsarenaene på studiestedet
definert som Levanger kommune. Studentene er selv ansvarlig for transport til praktiske læringsarenaer i Levanger kommune (studiestedet).
Fakultetets ordninger for refusjon av transportkostnader gjelder for undervisning utenfor studiestedet/kommunen.

Eksamen og vurderingsformer
Læringsutbyttene danner grunnlag for vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse. Det benyttes ulike former
for vurdering i studiet. Se emnebeskrivelser for mer informasjon om vurderingsformene i hvert emne.
Studiet inneholder både bachelor- og masteroppgave.

Avsluttende eksamen
Avsluttende eksamen på studieprogrammet er en masteroppgave.

Programevaluering
Det gjennomføres både ekstern og intern evaluering av studiet. Den eksterne evalueringen gjennomføres av ekstern sensor i form av sensors
rolle som oppgavekonsulent og utarbeidet sensorrapport etter eksamener. Den interne evalueringen utføres av en gruppe bestående av
studenter og faglærere. Evalueringen omfatter forventningsavklaring (ved studiestart), midtevaluering og sluttevaluering. Rapport fra evaluering
oversendes studieprogramansvarlig. Studieevalueringene er et sentralt grunnlag i utvikling av studiet generelt og studiekvaliteten spesielt.
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Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser
Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13, med tilhørende nasjonale retningslinjer, ligger til grunn for studiebeskrivelsen for
Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag og er det forpliktende grunnlaget for programplanen, emnebeskrivelsene og plan for praksis.
I lærerutdanningene skal institusjonene vurdere om den enkelte student er skikket for yrket (jfr paragraf 4-10 i Lov om universiteter og
høgskoler). Skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet, både i den teoretiske og den praktiske delen av studiet.
Eksamen eller prøve som ikke er avlagt etter denne forskriften, kan gi grunnlag for fritak (jfr paragraf 3-5 i Lov om universiteter og høgskoler).
Fritak skal føres på vitnemålet. Utdanning som kan gi grunnlag for fritak må bestå av relevante fag som tilsvarer de fag som tilbys i
lektorutdanningen og skal omfatte fagdidaktikk og praksisopplæring.
Det kreves godkjent politiattest av alle som skal starte på en lærerutdanning (jfr forskrift om opptak til høyere utdanning, kapittel 6. Politiattest
ved opptak til høyere utdanning). Attesten kan ikke være eldre enn 3 måneder når den leveres inn. Man får ikke ut i praksisopplæring før man
har levert godkjent politiattest.
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.

Progresjonskrav
Studiet har følgende progresjonskrav: For å starte på 6. semester må første studieår være bestått. For å starte på 2.syklus (4. og 5. studieår) må
1.syklus være fullført (1., 2. og 3.studieår)

Praksis
I løpet av studiet skal du ha 100 dager praksis. Praksis er en viktig del av utdanningen, og den er obligatorisk. Les mer om praksis her.

Emnebeskrivelser (30)
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Emnebeskrivelser (30)
Læreplanarbeid og læring i fysisk aktiviet KRO1001
Semesteravgift og pensumlitteratur. I tillegg må det påregnes kostnader i
forbindelse med innkjøp av diverse trenings- og turutstyr, ekskursjoner og reise til
og fra bestemte arenaer.
LÆREPLANARBEID OG LÆRING I FYSISK AKTIVIET KRO1001
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Knut Skjesol
Emneansvarlig
Førstelektor
+47 74 02 27 17
knut.skjesol@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på lærerrollen og lærerens ansvar for å utvikle og vurdere elevenes læring slik at de kan oppnå de
kompetansemål som læreplanene for grunnskole og videregående skole har satt.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på lektor opp
på lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur. I tillegg må det påregnes kostnader i forbindelse med innkjøp av diverse trenings- og turutstyr, ekskursjoner og
reise til og fra bestemte arenaer.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Studenten
Har kunnskap om ulike didaktiske modeller og undervisningsprinsipper og deres sterke og svake sider i forhold til undervisning i kroppsøving og
idrettsfag
Har kunnskap om et utvalg av idrettsaktiviteter og friluftsliv
Har kunnskap om førstehjelp og kan forebygge og behandle enkle skader
FERDIGHET
Studenten
Kan analysere læreplaner og begrunne valg av mål, innhold, arbeidsmåter med utgangspunkt i pedagogisk og fagdidaktisk teori og praksis i
grunnskolen
Kan vurdere elevenes måloppnåelse med og uten karakter, og begrunne vurderingene
Kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom differensierte arbeidsmåter innen idrett
Har grunnleggende ferdighet i et utvalg av idrettsaktiviteter og friluftsliv
Kan ivareta elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø, samt utføre livbergende førstehjelp
GENERELL KOMPETANSE
Studenten
Har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, faget og profesjonen

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.
Her vil blant annet undervisning, veiledning, egentrening og andre interaktive prosesser mellom medstudenter og mellom studenter og lærere være
essensielt.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Studenter har praksis i samsvar med praksisplan for Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Praksis er en del av kroppsøving og idrettsfaget i
lektorutdanninga, og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet.
Hver student skal gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til praksis.
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Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse (OD):
Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80%, og i avtalt studentstyrt aktivitet
Obligatorisk deltakelse i friluftslivsekskursjon (100%)
Obligatorisk deltakelse som «elev» ved praktisk eksamen (100%)
OD må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Skriftlig skoleeksamen (SK):
Individuell vurdering, karakteruttrykk A-F, varighet 5 timer. Teller 33/100
Praktisk eksamen (PE):
Individuell vurdering, karakteruttrykk A-F, varighet 30 minutter. Teller 67/100

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Må være bestått før fremstilling til Individuell praktisk oppgave.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 33/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Individuell praktisk oppgave, teller 67/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Tilrettelegging for læring og fysisk aktivitet KRO1002
Semester avgift og pensumlitteratur. I tillegg må det påregnes kostnader i
forbindelse med innkjøp av diverse trenings- og turutstyr, ekskursjoner og reise til
og fra bestemte arenaer.
TILRETTELEGGING FOR LÆRING OG FYSISK AKTIVITET KRO1002
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Knut Skjesol
Emneansvarlig
Førstelektor
+47 74 02 27 17
knut.skjesol@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet innenfor differensiert læring slik at hver enkelt student får best mulig læring.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Semester avgift og pensumlitteratur. I tillegg må det påregnes kostnader i forbindelse med innkjøp av diverse trenings- og turutstyr, ekskursjoner og
reise til og fra bestemte arenaer.
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Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten
Har kunnskap om barn og unges psykiske, fysiske og motoriske utvikling og læring i ulike sosiale kontekster
Kan integrere kunnskap fra fagdidaktikk og idretter for å begrunne egne valg i formidling av leik, idrett, dans og friluftsliv
Ferdigheter
Studenten
Kan legge til rette for læring ut fra den enkelte elevs behov og forutsetninger
Kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom differensierte arbeidsmåter innen idrett og dans
Har grunnleggende ferdighet i et utvalg av idrettsaktiviteter, dans og alternative bevegelsesaktiviteter
Kan ivareta elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
Generell kompetanse
Studenten
Har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, faget og profesjonen

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.
Her vil blant annet undervisning, veiledning, egentrening og andre interaktive prosesser mellom medstudenter og mellom studenter og lærere være
essensielt.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Studenter har praksis i samsvar med praksisplan for Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Praksis er en del av kroppsøving og idrettsfaget i
lektorutdanninga, og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet. Hver student skal gjennomføre
arbeidsoppgaver knyttet til praksis.
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Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse:
Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80%, og i avtalt studentstyrt aktivitet.
Obligatorisk deltakelse i friluftslivsekskursjon (100%).
Obligatorisk deltakelse som «elev» ved praktisk eksamen (100%).
Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Hjemmeeksamen:
Individuell vurdering, karakteruttrykk A-F, varighet 3 dager. Teller 33/100.
Praktisk eksamen:
Individuell vurdering, karakteruttrykk A-F, varighet 30 minutter. Teller 67/100.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen, individuell.
Må være bestått før fremstilling til Praktisk oppgave.
Hjemmeeksamen, individuell, 3 dager, teller 33/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Praktisk oppgave, 30 minutter, teller 67/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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Menneskets grunnlag for fysisk aktivitet KRO2001
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
MENNESKETS GRUNNLAG FOR FYSISK AKTIVITET KRO2001
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Stig-Ivan Nygård
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 05 78 38
stig-ivan.nygard@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap om kroppens oppbygning, funksjon og treningspåvirkning i et aktivitetsperspektiv.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte
Kunnskap
Har kunnskap om hvordan fysisk aktivitet og inaktivitet virker inn på kroppens oppbygging og funksjon
Kan vurdere hvordan forskjellige aktivitetsformer og treningsmetoder påvirker yteevne og helse
Har kunnskap om et utvalg idrettsaktiviteter og dans
Ferdigheter
Kan legge til rette for og lede læringsarbeid gjennom differensierte arbeidsmåter innen idrett og dans
Har grunnleggende ferdighet i et utvalg av idrettsaktiviteter og dans
Kan ivareta elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
Generell kompetanse
Har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, faget og profesjonen

Type emne
Obligatorisk
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Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.
Her vil blant annet undervisning, veiledning, egentrening og andre interaktive prosesser mellom medstudenter og mellom studenter og lærere være
essensielt.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Studenter har praksis i samsvar med praksisplan for Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Praksis er en del av kroppsøving og idrettsfaget i
lektorutdanninga, og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet. Hver student skal gjennomføre
arbeidsoppgaver knyttet til praksis.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse :
Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80%, og i avtalt studentstyrt aktivitet.
Obligatorisk deltakelse i laboratoriekurs (100%).
Obligatorisk deltakelse som «elev» ved praktisk eksamen (100%)
Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Skriftlig skoleeksamen:
Individuell vurdering, karakteruttrykk A-F, varighet 5 timer. Teller 33/100.

Praktisk eksamen:
Individuell vurdering, karakteruttrykk A-F, varighet 30 minutter. Teller 67/100.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatoriske deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Må være bestått før fremstilling til Praktisk oppgave.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 33/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Praktisk oppgave, 30 minutter, teller 67/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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Lærerrollen i kroppsøving og idrettsfag PED2001
Semester avgift og pensumlitteratur. I tillegg må det påregnes kostnader i
forbindelse med innkjøp av diverse trenings- og turutstyr, ekskursjoner og reiser til
og fra bestemte arenaer.
LÆRERROLLEN I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG PED2001
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Stig-Ivan Nygård
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 05 78 38
stig-ivan.nygard@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap om lærerrollen i kroppsøving og idrettsfag ut fra pedagogisk/psykologisk teori og ut fra
lovverk, læreplaner og profesjonsetiske krav.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Semester avgift og pensumlitteratur. I tillegg må det påregnes kostnader i forbindelse med innkjøp av diverse trenings- og turutstyr, ekskursjoner og
reiser til og fra bestemte arenaer.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Har kunnskap om pedagogisk og didaktisk teori og vitenskapelig basis
Har kunnskap om innholdet i og begrunnelsene for de sentrale styringsdokumentene som regulerer skolens virksomhet og om utfordringer
knyttet til kroppsøving og idrettsfag, samt matematikk og norsk.
Har kunnskap om motivasjon, tilpasset opplæring og utfordringer i læringsarbeidet for ulike elevgrupper

FERDIGHET

Kan legge til rette for elevenes motivasjon, læring og utvikling med utgangspunkt i kunnskap om skolens styringsdokumenter og lokale planer
Kan bruke leik som innfallsvinkel til læring og opplevelse innen idrett, dans, friluftsliv og nye alternative bevegelsesformer
Kan fremme læring gjennom kommunikasjon og samhandling med elevene

GENERELL KOMPETANSE

Kan på et reflektert og faglig grunnlag etablere og være i dialog med elevene og deres foresatte om elevenes faglige, kulturelle, personlige og
sosiale læring og utvikling
Kan kommunisere og analysere profesjonsetiske dilemmaer og utfordringer både med foresatte, kolleger og andre samarbeidspartnere.
Har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, sitt fag og sin profesjon gjennom kollegialt samarbeid og samhandling med
eksterne aktører

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Med utgangspunkt i teori og praksis skal studenten gjennom undervisning, veiledning og egentrening og arbeid i ulike grupper oppnå de
læringsutbyttene som er satt for emnet.
Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer
dette nærmere.
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.
Her vil blant annet undervisning, veiledning, egentrening og andre interaktive prosesser mellom medstudenter og mellom studenter og lærere være
essensielt.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse: Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80%, og i avtalt studentstyrt aktivitet. Obligatorisk deltakelse må være
godkjent for å få gå opp til eksamen.
Hjemmeeksamen. Varighet 3 dager. Karakteruttrykk A-F
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Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen, individuell.
Hjemmeeksamen, individuell, 3 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Observasjon og analyse av fysisk aktivitet KRO2002
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
OBSERVASJON OG ANALYSE AV FYSISK AKTIVITET KRO2002
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Stig-Ivan Nygård
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 05 78 38
stig-ivan.nygard@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet innenfor observasjon og analyse av bevegelser slik at læreren kan gi gode
tilbakemeldinger og relevante nye arbeidsoppgaver til hver enkelt elev.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på grunnlag av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte
KUNNSKAP
Kan integrere kunnskap fra pedagogikk, fagdidaktikk og basisfag for å begrunne egne valg i formidling av leik, idrett, dans og friluftsliv
Har kunnskap om kroppen i bevegelse, hvordan bevegelsesevnen utvikler seg og er i stand til å anvende denne kunnskapen i opplæring i
kroppsøving og idrettsfag
Har innsikt i relevante teorier og metoder for observasjon, analyse og vurdering av bevegelsesmønstre
FERDIGHET
Kan vurdere og analysere elevers bevegelsesmønster innen idrett og alternative bevegelsesformer
Har grunnleggende ferdighet i et utvalg idrettsaktiviteter og friluftsliv
Kan ivareta elevers sikkerhet i ulike aktiviteter og bevegelsesmiljø
GENERELL KOMPETANSE
Har kunnskap, engasjement og metoder for å videreutvikle seg selv, faget og profesjonen

Type emne
Obligatorisk
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Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.
Her vil blant annet undervisning, veiledning, egentrening og andre interaktive prosesser mellom medstudenter og mellom studenter og lærere være
essensielt.

Anbefalte forkunnskaper
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Studenter har praksis i samsvar med praksisplan for Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Praksis er en del av kroppsøving og idrettsfaget i
lektorutdanninga, og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet. Hver student skal gjennomføre
arbeidsoppgaver knyttet til praksis.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse:
Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80%, og i avtalt studentstyrt aktivitet.
Obligatorisk deltakelse i alpint skikurs (100%).
Obligatorisk deltakelse som «elev» ved praktisk eksamen (100%)
Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Hjemmeeksamen:
Individuell vurdering, karakteruttrykk A-F, varighet 3 dager. Teller 33/100.

Praktisk eksamen:
Individuell vurdering, karakteruttrykk A-F, varighet 30 minutter. Teller 67/100.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen, individuell.
Må være bestått før fremstilling til Praktisk oppgave.
Hjemmeeksamen, individuell, 3 dager, teller 33/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Praktisk oppgave, teller 67/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Tilrettelegging for fysisk aktivitet i et
helseperspektiv KRO2003
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
TILRETTELEGGING FOR FYSISK AKTIVITET I ET HELSEPERSPEKTIV KRO2003
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Hilde Kristin Mikalsen
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 02 27 71
hilde.k.mikalsen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap og ferdighet i tilrettelegging og ledelse av fysisk aktivitet og friluftsliv i et helseperspektiv.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. For å starte på emnet kreves gjennomført første studieår i lektorutdanningen med bestått vurdering i
alle emner.

Forkunnskapskrav
For å starte på emnet kreves gjennomført første studieår i lektorutdanningen med bestått vurdering i alle emner.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte
Kunnskap
Kan analysere og vurdere elevers ulike forutsetninger i kroppsøving og idrettsfag og bruke dette som grunnlag for tilpasset opplæring i faget.
Ferdigheter
Kan utvikle og gjennomføre undervisning i et bredt spekter av bevegelsesaktiviteter og friluftsliv i et helseperspektiv
Har faglig grunnlag for undervisning og veiledning innen bevegelsesaktivitet og friluftsliv for et mangfold av elever i kroppsøving og idrettsfag.
Generell kompetanse
Kan vurdere verdien av og legge til rette for helsefremmede læringsarbeid i kroppsøving og i idrettsfag
Kan anvende strategier som fremmer sosialisering i retning av en bevegelsesaktiv livsstil for alle grupper barn, unge og voksne

Type emne
Obligatorisk
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Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.
Her vil blant annet undervisning, veiledning, egentrening og andre interaktive prosesser mellom medstudenter og mellom studenter og lærere være
essensielt.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Studenter har praksis i samsvar med praksisplan for Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Praksis er en del av kroppsøving og idrettsfaget i
lektorutdanninga, og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet. Hver student skal gjennomføre
arbeidsoppgaver knyttet til praksis.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse :
Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80%, og i avtalt studentstyrt aktivitet.
Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Arbeidskrav : Planlegge, gjennomføre og begrunne et praktisk metodisk undervisningsopplegg. Karakterregel: Godkjent/ ikke-godkjent. Arbeidskrav
må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Muntlig eksamen:
Individuell vurdering, karakteruttrykk A-F, varighet 30 minutter. Teller 100/100.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Muntlig eksamen, 30 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Ferdighets- og prestasjons-utvikling i
idrett KRO2004
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
FERDIGHETS- OG PRESTASJONS-UTVIKLING I IDRETT KRO2004
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Arne Sørensen
Emneansvarlig
Førstelektor
7402 2549
arne.sorensen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på å utvikle kunnskap om grunnlaget for ferdighets- og prestasjonsutvikling i idrett for den enkelte student.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
For å starte på emnet kreves gjennomført første studieår i lektorutdanningen med bestått vurdering i alle emner.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Læringsutbytte
KUNNSKAP
Har inngående kunnskap om en valgt idretts treningsprinsipper og treningsmetoder.

FERDIGHET
Har faglig grunnlag for å legge til rette for trening som kan bidra til økt prestasjon i en valgt idrett.

GENERELL KOMPETANSE
Kan kritisk bruke og vurdere forskningsbasert kunnskap som grunnlag for økt prestasjon i valgt idrett.
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Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.
Her vil blant annet undervisning, veiledning, egentrening og andre interaktive prosesser mellom medstudenter og mellom studenter og lærere være
essensielt.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Studenter har praksis i samsvar med praksisplan for Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Praksis er en del av kroppsøving og idrettsfaget i
lektorutdanninga, og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet. Hver student skal gjennomføre
arbeidsoppgaver knyttet til praksis.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse:
Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80%, og i avtalt studentstyrt aktivitet.
Obligatorisk deltakelse i laboratoriearbeid (100%).
Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Arbeidskrav:
1 skriftlig arbeidskrav, må være godkjent for å få endelig karakter i emnet

Hjemmeeksamen :
Individuell vurdering, karakteruttrykk A-F, varighet 3 dager. Teller 100/100.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen, individuell.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen, individuell, 3 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Bacheloroppgave KRO2005
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
BACHELOROPPGAVE KRO2005
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Arne Sørensen
Emneansvarlig
Førstelektor
7402 2549
arne.sorensen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på studentens selvstendige arbeid med sin bacheloroppgave.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. For å starte på emnet kreves at første studieår i lektorutdanningen er gjennomført med bestått vurdering
i alle emner.

Forkunnskapskrav
For å starte på emnet kreves at første studieår i lektorutdanningen er gjennomført med bestått vurdering i alle emner.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.

Side 22 av 85

Læringsutbytte
Kunnskaper
Kandidaten
Har kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemstillinger i kroppsøving og idrettsfag
Har bred kunnskap om relevante emner for bacheloroppgaven

Ferdigheter
Kandidaten
kan anvende vitenskapsteoretisk kunnskap i kroppsøving og idrettsfag i utformingen av bacheloroppgaven
kan på selvstendig grunnlag finne fram til og vurdere aktuell faglitteratur
har forskningsetisk bevissthet og behersker korrekt bruk av kilder samt behersker akademisk skriving

Generell kompetanse
Kandidaten
er i stand til å arbeide kritisk, selvstendig, ansvarlig og vitenskapelig med teori innen kroppsøving og idrettsfag
kan bidra med ny kunnskap og nye perspektiver i kroppsøving og idrettsfag
kan presentere og formidle problemstillinger innen kroppsøving og idrettsfag i ulike sammenhenger

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det er nødvendig med deltakelse og aktivt samarbeid mellom studentene for å kunne oppnå de ønskede utbytteformuleringer vi har satt for emnet.
Her vil blant annet undervisning, veiledning, egentrening og andre interaktive prosesser mellom medstudenter og mellom studenter og lærere være
essensielt.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Studenter har praksis i samsvar med praksisplan for Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Praksis er en del av kroppsøving og idrettsfaget i
lektorutdanninga, og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet. Hver student skal gjennomføre
arbeidsoppgaver knyttet til praksis.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse : Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80%, og i avtalt studentstyrt aktivitet. Obligatorisk deltakelse må være
godkjent for å levere bacheloroppgave..
Bacheloroppgave: Karakteruttrykk A-F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Bacheloroppgave, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Teoretiske emner i kroppsøving og
idrettsfag KRO5001
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
TEORETISKE EMNER I KROPPSØVING OG IDRETTSFAG KRO5001
Studiepoeng

15,0

Nivå

Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

4. studieår

Type emne

Emnet gir en
fordypning innenfor
de sentrale teoretiske
emnene i kroppsøving
og idrettsfag.

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningssemeste
r

Høst 2025

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

Laura Elina Suominen Ingulfsvann
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 77 62
laura.e.suominen@nord.no

Beskrivelse av emnet
Emnet gir en fordypning innenfor de sentrale teoretiske emnene i kroppsøving og idrettsfag.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. For å starte på emnet kreves at første studieår i lektorutdanningen er gjennomført med bestått vurdering
i alle emner.

Forkunnskapskrav
Første år i studiet må være gjennomført med bestått karakter for å få starte på emnet.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
har kunnskap om kroppsøving og idrettsfag i et bredt skole og samfunnsperspektiv.
har kunnskap om menneskets utvikling og læring, og ulike individuelle og sosiale prosesser i relasjon til kroppsøving, idrett og friluftsliv som har
betydning for utvikling og læring.
har kunnskap om ulike vitenskapelige perspektiver på motorisk atferd og læring.
har kunnskap om fysiologi og treningslære som grunnlag for ferdighetsutvikling.
har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for
profesjonsutførelsen.
Ferdigheter
Kandidaten
kan orientere seg, analysere og forholde seg kritisk til teorier og eksisterende forskning innen fagområdet kroppsøving, idrett og friluftsliv.
kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere selvstendige resonnement innen fagfeltet.

Generell kompetanse
Kandidaten
har bred oversikt over teori og forskning i kroppsøving og idrettsfag.
har kunnskapsgrunnlag til å vurdere og velge retning for faglig spesialiseringstema senere i studiet.
kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå.

Type emne
Emnet gir en fordypning innenfor de sentrale teoretiske emnene i kroppsøving og idrettsfag.

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Teoretisk undervisning og seminarer. Selvstendig arbeid og arbeidskrav individuelt og i gruppe.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Studenter har praksis i samsvar med praksisplan for Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Praksis er en del av kroppsøving og idrettsfaget i
lektorutdanninga, og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet. Hver student skal gjennomføre
arbeidsoppgaver knyttet til praksis.

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav:
Inntil fire skriftlige arbeidskrav. Arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Skriftlig skoleeksamen 6 timer. Teller 100/100 av karakter. Karakterutrrykk A-F.
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Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 6 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Fra teori til problemstilling KRO5002
Semesteravgift og pensumlitteratur.
FRA TEORI TIL PROBLEMSTILLING KRO5002
Studiepoeng

15,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Valgfritt

Undervisningssemeste
r

Vår 2026

Hvilket år i
studieprogrammet

4. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Sondre Arntzen Lomsdal
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 02 26 92
sondre.a.lomsdal@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Akademisk skriving i form av paper. Begrepene forskningsfelt og forskningsfront. Litteratur-review. Analyse og drøfting av forskningslitteratur. Bruk
av søkeverktøy og metode for innhenting, bearbeiding, systematisering og analyse av forskningslitteratur. Komponering og framstilling av en skriftlig
oppgave i henhold til spesifikke krav. Utforming av prosjektplan og søknad om godkjenning av mastergradsoppgave. Spesialisering skal være basert
på forskningsprosjekter og forskningskompetanse i fagmiljøet i kroppsøving, idrettsfag og friluftsliv.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. For å starte på emnet kreves gjennomført første syklus (de tre første år) i lektorutdanningen med bestått
vurdering i alle emner.

Forkunnskapskrav
For å starte på emnet kreves gjennomført første syklus (de tre første år) i lektorutdanningen med bestått vurdering i alle emner.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskap
har kunnskap
om begrepene
forskningsfelt
litteraturreview
prosjektbeskrivelse
Les
mer om personvern
ved Nord
universitetogogforskningsfront,
bruk av informasjonskapsler
påog
dette
nettstedet.
Har kunnskap om søkeverktøy og metode for innhenting, bearbeiding, systematisering og analyse av forskningslitteratur
Har kunnskap om forskningsfronten på et valgt og avgrenset forskningsfelt.
Har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur.
Ferdigheter
Kandidaten
kan innhente, systematisere, referere, vurdere og diskutere relevant forskningslitteratur ved hjelp av ulike søkeverktøy og metoder.
kan produsere tekster som forholder seg til faglige begrep og teorier, og til kriterier for akademisk skriving.
Kan utforme prosjektplan og søknad om godkjenning av mastergradsoppgave.
Kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innen fagfeltet.
Generell kompetanse
Kandidaten
Har kunnskapsgrunnlag til å utvikle problemstilling for egen mastergradsoppgave.
Kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå.

Type emne
Valgfritt

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, teoriundervisning og seminarer.
Selvstendig arbeid og arbeidskrav individuelt og i gruppe.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav: Inntil 7 arbeidskrav, som beskrives nærmere i emnets arbeidsplan. Godkjent / Ikke godkjent. Godkjent gir tilgang til endelig vurdering.
Teller 0/100 av endelig karakter.
Oppgave, individuell. Karakter A-F. Studenten har rett til inntil 6 timer veiledning. Teller 100/100 av endelig karakter.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Oppgave, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Pensumlitteratur
Pensum: Individuelle litteraturlister. Litteratur vurderes og velges ut av studenten i samråd med veileder ut i fra valgt forskningsfelt og avgrensning av
eksamensoppgaven.
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Pedagogikk PED5001
Semesteravgift og pensumlitteratur.
PEDAGOGIKK PED5001
Studiepoeng

15,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2026

Hvilket år i
studieprogrammet

4. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Hilde Kristin Mikalsen
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 02 27 71
hilde.k.mikalsen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på den vitenskapelige basis for pedagogiske og didaktiske teorier.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
For å starte på emnet kreves gjennomført første syklus (de tre første år) i lektorutdanningen med bestått vurdering i alle emner.

Forkunnskapskrav
For å starte på emnet kreves gjennomført første syklus (de tre første år) i lektorutdanningen med bestått vurdering i alle emner.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Kandidaten
Har inngående kunnskap om kroppsøving og idrettsfags historiske utvikling
Har inngående kunnskap om matematikk og norsk fagets historiske utvikling
Har avansert kunnskap om pedagogisk og didaktisk teori og deres vitenskapelige basis
Har avansert kunnskap om forskning og forskningsmetoder som er relevante for kroppsøving og idrettsfag, samt matematikk og norsk

FERDIGHET
Kandidaten
Kan bruke pedagogisk og didaktisk teori som grunnlag for kritisk reflekterte valg av ulike læringsmetoder i kroppsøving og idrettsfag, samt i
matematikk og norsk

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
Kan kommunisere og analysere profesjonsetiske dilemmaer og utfordringer
Kan gjøre rede for og formidle lærerrollens utvikling og utfordringer læreren står overfor i et mangfoldig og internasjonalisert samfunn.

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Med utgangspunkt i teori og praksis skal studentene gjennom undervisning, veiledning, eget arbeid og arbeid i ulike grupper oppnå de
læringsutbytter som er satt for emnet. Det vil være obligatorisk deltakelse ved studentpresentasjoner og eksamener, og ved bestemte
undervisningsøkter. Emnets arbeidsplan definerer dette nærmere.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Studenter har praksis i samsvar med praksisplan for Lektorutdanningen i kroppsøving og idrettsfag. Praksis er en del av kroppsøving og idrettsfaget i
lektorutdanninga, og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet. Hver student skal gjennomføre
arbeidsoppgaver knyttet til praksis.
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Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav:
Arbeidskrav 1: pedagogisk credo
Arbeidskrav 2: forske på egen praksis
Arbeidskrav 3: utvikle undervisningsdesign
Arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Muntlig eksamen:
Individuell presentasjon, teller 100/100 av karakter, karakteruttrykk A-F

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Muntlig eksamen, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Vitenskapsteori og metodologi VIT5025
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
VITENSKAPSTEORI OG METODOLOGI VIT5025
Studiepoeng

15,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2026

Hvilket år i
studieprogrammet

5. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Arne Sørensen
Emneansvarlig
Førstelektor
7402 2549
arne.sorensen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet tar opp prinsipper for vitenskapelig forskningsarbeid og diskuterer sentrale vitenskapsteoretiske spørsmål innenfor kroppsøving og
idrettsfagets forskningsfelt. Det fokuseres på ulike typer forskningsdesign og metoder, innenfor både kvalitative og kvantitative tradisjoner. Emnet tar
også opp hvordan man går fram for å bli i stand til å planlegge og gjennomføre et metodisk og vitenskapsteoretisk underbygget forskningsprosjekt.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
For å starte på emnet kreves gjennomført første syklus (de tre første år) i lektorutdanningen med bestått vurdering i alle emner.

Forkunnskapskrav
For å starte på emnet kreves gjennomført første syklus (de tre første år) i lektorutdanningen med bestått vurdering i alle emner.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
Har inngående kunnskap om begreper, teorier og metoder i kroppsøving og idrettsfagets forskningsfelt
Har utførlig kjennskap til ulike vitenskapsteoretiske syn
Har bred oversikt over hovedstrategier brukt i kroppsøving og idrettsfagets forskningsfelt
Har innsikt i hele forskningsprosessen fra problemformulering til databearbeiding og datapresentasjon

Ferdigheter
Kandidaten
Kan analysere bruk av design, metode og vitenskapsteoretisk syn
Kan planlegge og gjennomføre et selvstendig forskningsarbeid på mastergradsnivå

Generell kompetanse
Kandidaten
Kan reflektere kritisk over egen og andres forskning

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Emnet er organisert som separate kurs knyttet til de ulike temaene, og vitenskapsteorietiske problemstillinger binder sammen de
forskningsmetodiske spørsmålene som behandles.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav:
Inntil fire skriftlige arbeidskrav som beskrives nærmere i emnets arbeidsplan. Godkjent - ikke-godkjent. Arbeidskrav må være godkjent for å få
endelig karakter i emnet.
Skriftlig skoleeksamen 4 timer. Karakteruttrykk A-F. Teller 100/100 av karakter

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 4 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
VIT5003v1 Vitskapsteori og metodologi - 15 studiepoeng.
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(Norsk som fag 2 for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag)

Norsk 1, del A NOR1006
Semesteravgift og pensumlitteratur.
NORSK 1, DEL A NOR1006
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Snorre Johansen
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 02 26 85
snorre.johansen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Norsk 1. Vekt på innføring i språklige og litterære emne, tekstvalg, fagdidaktisk kunnskap og variert arbeid med de grunnleggende ferdighetene,
særlig muntlig kommunikasjon og den videre lese- og skriveopplæringa for elever med norsk som første- og andrespråk. Emnet legger også vekt på
at studentene skal utvikle sine egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne. Emnet blir tilrettelagt for å gi studentene
undervisningskompetanse på trinn 8-13. Emnet er bygd opp med basis for Norsk 2.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Kandidaten
har omfattende kunnskap om språket som system og språket i bruk og om språkutviklinga hos barn, unge og voksne
har kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og multimodale tekster, tekster på nynorsk og bokmål, i ulike sjangrer og medium
har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer og medier, for ungdom og voksne
har omfattende kunnskap om lesing, skriving og muntlig kommunikasjon, med vekt på videreutvikling av grunnleggende ferdigheter
FERDIGHETER
Kandidaten
kan analysere språk og språkbruk og gjøre greie for faglige valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling
kan vurdere og bruke ulike metoder og ny teknologi i den videre lese- og skriveopplæringa og tilpasse opplæringa for elever med ulik bakgrunn og
varierende ferdigheter i norsk
kan vurdere ulike norskfaglige læremidler, digitale og andre
mestrer skriftlig nynorsk og bokmål og kan undervise elever i begge målformer
kan delta muntlig i faglige diskusjoner om språk, litteratur og didaktikk
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
kan legge til rette for at elevene videreutvikler grunnleggende språkferdigheter og blir tekstkyndige språkbrukere som kan delta aktivt i
klasserommet og på andre sosiale arenaer
kan planlegge, gjennomføre og reflektere over norskundervisning i sentrale emner og gjøre greie for elev- og trinntilpassa fagdidaktiske valg
Gjøre greie for innhold, form og tematikk i pensumtekstene og drøfte den litteraturhistoriske plasseringa av dem.
Gjøre greie for sentrale norske og nordiske forfatterskap før 1900 og drøfte litteraturhistorisk plassering.

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt og nettbasert

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det blir lagt vekt på bruk av varierte og relevante undervisningsmetoder og læringsaktiviteter, som for eksempel individuelt og gruppebasert arbeid,
både skriftlig og muntlig, utprøving av ulike metoder, under dette også bruk av praktisk- estetiske tilnærmingsmåter. Praksiserfaringene danner
sammen med faglig kunnskap og fagdidaktiske vurderinga den helhetlige kompetansen i faget i utdanninga.
Aktiv deltakelse og samarbeid mellom studentene er en forutsetning for å kunne oppnå emnets læringsutbytter.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
S: Skriftlig skoleeksamen, 6 timer. Målform bokmål.
OD: Obligatorisk deltakelse, min. 80% oppmøte.
AK: Studenten skal bestå inntil tre faglige arbeidskrav for å få gå opp til eksamen, f.eks. skriving av fagtekst, skriving i andre sjangrer eller muntlig
presentasjon.
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Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse min. 80 % oppmøte, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen - bokmål.
Skriftlig skoleeksamen - bokmål, 6 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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(Norsk som fag 2 for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag)

Norsk 1, del B NOR1007
Semesteravgift og pensumlitteratur.
NORSK 1, DEL B NOR1007
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Snorre Johansen
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 02 26 85
snorre.johansen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Vekt på innføring i språklige og litterære emner, tekstvalg, fagdidaktisk kunnskap og variert arbeid med de grunnleggende ferdighetene, særlig
muntlig kommunikasjon og den videre lese- og skriveopplæringa for elever med norsk som første- og andrespråk. Emnet legger også vekt på at
studentene skal utvikle sine egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne. Emnet ser på historiske språkendringer i Norge.
Språkpolitikk og skriftmålssituasjonen i Norge. Emnet blir tilrettelagt for at gi studentene undervisningskompetanse på trinn 8-13. Emnet er bygd
opp med basis for Norsk 2.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
har kunnskap om språklig identitet, norsk som andrespråk og flerspråklig praksis
har kunnskap om samisk språk, litteratur og kultur
har kunnskap om hva som kjennetegner elevtekster
har kunnskap om hva som kjennetegner muntlige, skriftlige og sammensatte tekster, tekster på nynorsk og bokmål, i ulike sjangrer og medium
har kunnskap om et utvalg skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer og medium, for unge og voksne
har kunnskap om vurdering, nasjonale prøver og læremiddel, digitale og andre.
Ferdigheter
Kandidaten
kan analysere språk og språkbruk og gjøre greie for faglige valg som skal fremme muntlig og skriftlig språkutvikling
kan bruke kunnskap om litteratur og språk i faglig arbeid med muntlige, skriftlige og multimodale tekster
kan planlegge, gjennomføre og evaluere elev- og klassesamtaler, og legge til rette for utvikling av muntlige ferdigheter
kan kjenne igjen tegn på lese- og skrivevansker
kan legge til rette for at elever på trinn 8-13 får lese og skrive sak- og fiksjonstekster for ulike formål og i ulike sjangrer og medium
kunne gjøre greie for hvilke språklige endringer som ligger til grunn for mangfoldet i det moderne norske talemålet.
mestrer skriftlig nynorsk og bokmål, og kan undervise elever i begge målformer
kan delta muntlig i faglige diskusjoner om språk, litteratur og didaktikk
Generell kompetanse
Kandidaten
kan planlegge, gjennomføre og reflektere over norskundervisning i sentrale emner og gjøre greie for elev- og trinntilpassa fagdidaktiske valg
kan vurdere egen praksis med gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt og nettbasert.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det blir lagt vekt på bruk av varierte og relevante undervisningsmetoder og læringsaktiviteter, som for eksempel individuelt og gruppebasert arbeid,
både skriftlig og muntlig, utprøving av ulike metoder, under dette også bruk av praktisk- estetiske tilnærmingsmåter. Praksiserfaringene danner
sammen med faglig kunnskap og fagdidaktiske vurderinger den helhetlige kompetansen i faget i utdanninga.
Aktiv deltakelse og samarbeid mellom studentene er en forutsetning for å kunne oppnå emnets læringsutbytter.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Hjemmeeksamen, individuell, 5 dager. Målform nynorsk. Gradert karakter
Obligatorisk deltakelse, min. 80% oppmøte.
Arbeidskrav: Studenten skal bestå inntil tre faglige arbeidskrav for å få gå opp til eksamen, f.eks. skriving av fagtekst, skriving i andre sjangrer eller
muntlig presentasjon.
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Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatoriske deltakelse Min. 80 % oppmøte, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Hjemmeeksamen, individuell - nynorsk.
Hjemmeeksamen, individuell - nynorsk, 5 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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(Norsk som fag 2 for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag)

Norsk 2, del A NOR2005
Semesteravgift og pensum litteratur.
NORSK 2, DEL A NOR2005
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Snorre Johansen
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 02 26 85
snorre.johansen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Norsk 2 bygger på norsk 1. Emnet gir historisk oversikt og mer omfattende kunnskap om sentrale språklige og litterære emner, dypere innsikt i
aktuelle fagdidaktiske spørsmål og et bedre grunnlag for arbeid med læringsfremmende vurdering og tilpassa norskopplæring for alle elever.
Gjennom arbeid med språk og tekster får studentene gode muligheter til å videreutvikle sine egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og
formidlingsevne. Emnet blir tilrettelagt for at gi studentene undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Semesteravgift og pensum litteratur.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Kandidaten
har kunnskap om litteraturhistorie og omfattende kunnskap om litteratur fra ulike tider, for unge og voksne
har bred kunnskap om litteraturdidaktiske tilnærminger og kunnskap om ulike litteraturteoretiske perspektiv

FERDIGHETER
Kandidaten
kan bruke kunnskap om språk, tekster og litteratur i analyse av muntlige, skriftlige og multimodale tekster
kan legge til rette for variert arbeid med litteratur i tradisjonelle og nye medier
kan planlegge, gjennomføre og vurdere arbeid med sakprosa og skjønnlitteratur fra ulike perspektiv og for ulike formål
kan legge til rette for at elevene får lese, skrive og diskutere saktekster og skjønnlitterære tekster i ulike sjangrer og medium og tilpasse den videre
opplæringa i språklige ferdigheter til elever på ungdomstrinnet
kan skrive akademiske tekster på nynorsk og bokmål
kan delta muntlig i faglige diskusjoner om språk, litteratur og didaktikk

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
har innsikt i norskfagets historie og egenart som språk-, kultur-, litteratur- og danningsfag
kan formidle fagstoff om språk, litteratur, tekster og medium i relevante uttrykksformer
kjenner til fagdidaktisk forsking og utviklingsarbeid og kan drøfte forskningsetiske problemstillinger
kan planlegge, gjennomføre og vurdere faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid i samarbeid med andre

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt og nettbasert

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det blir lagt vekt på bruk av varierte og relevante undervisningsmetoder og læringsaktiviteter, som for eksempel individuelt og gruppebasert arbeid,
både skriftlig og muntlig, utprøving av ulike metoder, under dette også bruk av praktisk- estetiske tilnærmingsmåter. Praksiserfaringene danner
sammen med faglig kunnskap og fagdidaktiske vurderinger den helhetlige kompetansen i faget i utdanninga.
Aktiv deltakelse og samarbeid mellom studentene er en forutsetning for å kunne oppnå emnets læringsutbytter.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
HJ: Hjemmeeksamen, fem dager (A-F). Målform: Nynorsk. Gradert karakter
Obligatorisk deltakelse (80%)
Arbeidskrav: Inntil tre skriftlige arbeidskrav, godkjent/ikke godkjent
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Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse min. 80 % oppmøte, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen, individuell - Nynorsk, 5 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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(Norsk som fag 2 for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag)

Norsk 2, del B NOR2006
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
NORSK 2, DEL B NOR2006
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgfritt

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Laila Lutnæs Sakshaug
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 02 25 88
laila.l.sakshaug@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir historisk oversikt og mer omfattende kunnskap om sentrale språklige og litterære emner, dypere innsikt i aktuelle fagdidaktiske spørsmål
og et bedre grunnlag for arbeid med læringsfremmende vurdering og tilpassa norskopplæring for alle elever. Gjennom arbeid med språk og tekster
får studentene gode muligheter til å videreutvikle sine egne språkferdigheter og sin egen tekstkompetanse og formidlingsevne. Emnet blir tilrettelagt
for å gi studentene undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Kandidaten
har omfattende kunnskap om norsk som første- og andrespråk
har kunnskap om nasjonale minoritetsspråk og nabospråk
har kunnskap om talemål med sosiolingvistikk og dialekter
har kunnskap om språkhistorie, språklige endringsprosesser i eldre og nyere tid og gjeldende normering av nynorsk og bokmål
har omfattende kunnskap om muntlig kommunikasjon, retorikk, lesing og skriving og videreutvikling av grunnleggende språkferdigheter

FERDIGHETER
Kandidaten
kan bruke kunnskap om grammatikk og språk, tekster og litteratur i analyse av muntlige, skriftlige og multimodale tekster
kan legge til rette for variert arbeid med språk og litteratur i tradisjonelle og nye medium
kan bruke relevante metoder og ny teknologi på måter som fremmer samarbeid og faglig progresjon i den videre lese- og skriveopplæringa
kan kartlegge og vurdere lese- og skriveferdigheter og gi læringsfremmende respons til alle elever
kan skrive akademiske tekster på nynorsk og bokmål

GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
har innsikt i norskfagets historie og egenart som språk-, kultur-, litteratur- og danningsfag
kan formidle fagstoff om språk, litteratur, tekster og medium i relevante uttrykksformer
kjenner til fagdidaktisk forskning og utviklingsarbeid og kan drøfte forskningsetiske problemstillinger
kan arbeide kritisk og selvstendig med faglige og fagdidaktiske problemstillinger
kan planlegge, gjennomføre og vurdere faglig og tverrfaglig utviklingsarbeid i samarbeid med andre

Type emne
Valgfritt

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt og nettbasert

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det blir lagt vekt på bruk av varierte og relevante undervisningsmetoder og læringsaktiviteter, som for eksempel individuelt og gruppebasert arbeid,
både skriftlig og muntlig, utprøving av ulike metoder, under dette også bruk av praktisk- estetiske tilnærmingsmåter. Praksiserfaringene danner
sammen med faglig kunnskap og fagdidaktiske vurderinger den helhetlige kompetansen i faget i utdanninga.

Hjelpemidler til eksamen
Gjeldende ordlister (nynorsk og bokmål)
Gjeldende læreplan

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav: inntil tre arbeidskrav , f. eks. skriving av fagtekst, skriving i andre sjangrer eller muntlig presentasjon, enten i gruppe eller individuelt.
Arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Obligatorisk deltakelse min. 80% oppmøte
Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 6 timer. Målform: bokmål. Teller 100 %. Karakterskala A-F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering , karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatoriske deltakelse Min. 80 % oppmøte, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen - bokmål.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen - bokmål.
Skriftlig skoleeksamen - bokmål, 6 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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(Norsk som fag 2 for Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag)

Norsk 3 NOR5007
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
NORSK 3 NOR5007
Studiepoeng

15,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

4. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Snorre Johansen
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 02 26 85
snorre.johansen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet bygger på de norskfaglige emnene og tar sikte på å videreutvikle studentenes norskfaglige og fagdidaktiske kompetanse i de foregående
fagmodulene, slik at de sammen med denne modulen skal gi det faglige og fagdidaktiske grunnlaget for undervisningskompetanse på trinn 8-13.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Første studieår i utdanningen må være gjennomført med bestått karakter.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Kunnskaper:
Studenten
Har inngående kunnskap i litteraturteori, litteraturdidaktikk, og litterær leseteori
Har inngående kunnskap i litteraturhistorie, litteraturhistoriografi, litteraturkritikk og litterær kvalitet
Har inngående kunnskap om grammatikk og grammatikkteori
Har inngående kunnskap om arbeid med skriveopplæring, rettskriving, samt skriveopplæring på bokmål, nynorsk og samisk
Har inngående kunnskap om leseteori og lesedidaktikk
Har inngående kunnskap om kommunikasjon og samtale

Ferdigheter:
Studenten
Kan bruke kunnskaper om litteraturteori, litteraturdidaktikk og litterær lesedidaktikk til å planlegge og gjennomføre en tilpasset bruk av litteratur
Kan gjennomføre en faglig fundert og tilpasset undervisning i litteraturhistorie
Kan bruke grammatiske, skrive- og leseteoretiske og -didaktiske kunnskaper til å legge til rette for den videreopplæringen i skriving og lesing
Kan legge til rette for videreutvikling av muntlige aktiviteter

Generell kompetanse:
Studenten
Kan legge til rette for kunnskapsbasert utvikling av elevers skriftlige og muntlige kompetanse
Kan legge til rette for å utvikle elevers bevissthet om den rollen som språk og tekst spiller i et samfunn preget av multimodale medier
Kan vurdere egen praksis med gjeldende læreplaner, faglig og fagdidaktisk innsikt som grunnlag

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisninga vil være variert og blir gitt i form av forelesninger for hele studentgruppa, gruppeundervisning og rettledning til den enkelte studenten.
Både fra et norskfaglig perspektiv og et yrkesperspektiv er det viktig at studentene legger stor vekt på selvstendig arbeid, både individuelt og i
grupper. En del av undervisninga vil foregå som seminar der gruppa diskuterer forberedte studentframlegg.

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse, min. 80% oppmøte. Godkjent/ikke godkjent. Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Arbeidskrav.
Studenten skal ha godkjent to skriftlige arbeidskrav. Ett av arbeidskravene skal skrives på bokmål, ett på nynorsk. Godkjent/ikke godkjent.
Arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Hjemmeeksamen, tre dager. Valgfri målform. 100% av karakteren. Karakterskala A-F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatoriske deltakelse Min. 80 % oppmøte, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen, individuell, 3 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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(Matematikk som fag 2 for Lektorutdanning i kroppsøving og
idrettsfag)

Matematikk 1 del A MAT1006
Se studieplan
MATEMATIKK 1 DEL A MAT1006
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Edgar Alstad
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 02 26 76
edgar.alstad@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Hovedrollen til en matematikklærer er å hjelpe barn og unge, til å utvikle gode matematikkkunnskaper. Læreren må forstå hvordan barn og unge
lærer matematikk og hvordan læring kan bygge opp under deres naturlige matematiske intuisjon. Dette emnet er en introduksjon i
matematikklærerfaget, basert på forskning. Hovedmålet med emnet er å skape kunnskap om hvordan barn og unge utvikler deres additive,
multiplikative og algebraiske tenkning, med fokus på læring av tall og algebra.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Se studieplan
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Kandidaten
Har bred kunnskap om læring av brøk, prosent, desimaltall og proporsjonalitet.
Har grunnleggende kunnskap om multiplikativ tekning, samt utvikling av denne kunnskapen hos barn og unge
Har bred kunnskap i spørsmålsbasert læring.
Har bred kunnskap i forholdet mellom læringsmetoder og elevenes læring
Har kunnskap om historisk utvikling i matematikk, spesielt i forhold til tall.
Har kjennskap til relevant forskning innen de matematikkdidaktiske teoriene som blir presentert i emnet.
FERDIGHETER
Kandidaten
Kan planlegge, gjennomføre og evaluere matematikkundervisning for alle elever i 8-10 klasse, med fokus på elev-sentrerete aktiviteter
Kan gjenkjenne og vurdere produktive samtalemønstre.
Kan anvende læringsmetoder som oppfordrer til elevers engasjement, kreativitet og elevens evner til å forklare og forstå.
Kan kommunisere med elever, og stimulere til matematisk tenkning hos elevene.
Kan evaluere elevenes kunnskap og faglige utvikling, basert på relevante teorier.
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
Har en forståelse for matematikkfagets rolle i det generelle utdanningsløpet.
Kan vurdere hvordan matematikk kan bidra til elevenes generelle utdanning.

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt og nettbasert

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det vil bli lagt vekt på varierte arbeidsformer, spesielt med tanke på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv vil måtte praktisere med egne
elever. I tillegg til forelesninger vil en derfor vektlegge studentaktivitet, gruppearbeid, individuelle oppgaver og samtaler/diskusjoner. Bruk av IKT som
læringsstøtte i undervisningsarbeid vil også bli vektlagt. Studentene vil også få anledning til å prøve ut undervisningsideer diskutert i studiet gjennom
sin praksis i skolen.

Hjelpemidler til eksamen
Kalkulator.
Gjeldende læreplanverk.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Obligatorisk tilstedeværelse. Lektor studenter har praksis i samsvar med praksisplan for lektorutdanningen. Praksis er en del av matematikkfaget i
lektorutdanningen, og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet. Hver student skal gjennomføre
arbeidsoppgaver i forbindelse med praksis.
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Eksamensbeskrivelse
Arbeidkrav (AK):
Studentene må produsere 2-3 arbeidkrav, som kan være skriftlige innleveringsoppgaver, klasserromsprøver eller muntlige presentasjoner
Obligatorisk deltakelse (OD):
Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80%, og i avtalt studentstyrt aktivitet.
Obligatorisk deltakelse i arbeidskrav (100%).
OD må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Muntlig (MU):
Individuell vurdering, karakteruttrykk A-F, Teller 100/100.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen.
Muntlig eksamen, 1 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
MAT1008v1 Matematikk 1A - 15 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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(Matematikk som fag 2 for Lektorutdanning i kroppsøving og
idrettsfag)

Matematikk 1 del B MAT1007
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
MATEMATIKK 1 DEL B MAT1007
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Edgar Alstad
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 02 26 76
edgar.alstad@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Det å være matematikklærer betyr først og fremst å kunne hjelpe barn med å utvikle god kompetanse i matematikk. Det innebærer å ha gode
kunnskaper om hvordan barn lærer matematikk, og hvordan undervisningen kan legges opp med utgangspunkt i barnets uformelle matematikk.
Dette emnet har fokus på å undervise i tråd med forskningsbasert kunnskap, med vekt på hvordan barn stokastisk og algebraisk tenkning.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
Har bred kunnskap om hvordan barn utvikler stokastisk og algebraisk tenkning.
Har bred kunnskap om undersøkende matematikkundervisning knyttet spesielt til emene algebra og geometri.
Har bred kunnskap om sammenhengen mellom lærerens undervisningsmetode og elevens utbytte av undervisningen
Har kunnskap om vanlige interaksjonsmønstre og kommunikasjon knyttet til matematikk-undervisning
Har kunnskap om bruk av konkretiserings-materiale og digitale ressurser i matematikk-faget.
Har kunnskap om matematikkens historiske utvikling, spesielt utviklingen av algebra og av sannsynlighetsbegrepet.
Har kunnskap om ulike didaktiske retninger innen stokastisk og algebraisk tenkning.
Har kunnskap om planlegging av matematikkundervisning i tråd med de 5 praksiser
FERDIGHETER
Kandidaten
Kan planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning for alle elever på trinn 8 - 12, med fokus på elevaktivitet generelt, og i tråd med
rammeverket "5 praksiser" spesielt.
Kan bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes engasjement, undring, kreativitet og evnen til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter,
resonnering og argumentasjon.
Kan kommunisere med elever, lytte til, vurdere og gjøre bruk av elevers innspill og stimulere elevenes matematiske tenkning.
Kan tilpasse opplæringen til elevenes ulike behov; Kunne analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder ut fra
relevant teori.
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
Har innsikt i matematikkfagets betydning som allmenndannende fag.

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt og nettbasert

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det vil bli lagt vekt på varierte arbeidsformer, spesielt med tanke på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv vil måtte praktisere med egne
elever. I tillegg til forelesninger vil en derfor vektlegge studentaktivitet, gruppearbeid, individuelle oppgaver og samtaler/diskusjoner. Bruk av IKT som
læringsstøtte i undervisningsarbeid vil også bli vektlagt. Studentene vil også få anledning til å prøve ut undervisningsideer diskutert i studiet gjennom
sin praksis i skolen.

Hjelpemidler til eksamen
Kalkulator.
Gjeldende læreplanverk.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Obligatorisk tilstedeværelse. Lektorstudenter har praksis i samsvar med praksisplan for lektorutdanningen. Praksis er en del av matematikkfaget i
lektorutdanningen, og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet. Hver student skal gjennomføre
arbeidsoppgaver i forbindelse med praksis.
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Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav:
Studentene skal gjennomføre 2 - 3 arbeidskrav, som kan være skriftlige innleveringer, prøver, muntlige presentasjoner, hvorav minst en av dem fra
utprøvinger i praksis. Det gis skriftlig eller muntlig tilbakemelding på hver av disse. Vurdering: Godkjent / Ikke godkjent. Arbeidskrav må være
godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Obligatorisk deltakelse:
Obligatorisk deltakelse i all timeplanlagt undervisning/aktivitet, minimum 80%, og i avtalt studentstyrt aktivitet.
Obligatorisk deltakelse i arbeidskrav (100%).
Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Skriftlig eksamen:
5 timer. Individuell eksamen. Karakteruttrykk A-F. Teller 100/100.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum kommer i Leganto
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(Matematikk som fag 2 for Lektorutdanning i kroppsøving og
idrettsfag)

Matematikk 2 del A MAT2005
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
MATEMATIKK 2 DEL A MAT2005
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Antoine Laurent Christophe Julien
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
7402 2728
antoine.julien@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Dette kurset bygger på Matematikk 1 (8-13). Studenten skal videreutvikle sin kompetanse i å undervise matematikk. Dette innebærer bl.a. å utvikle
sin kunnskap og ferdighet i å planlegge, gjennomføre og vurdere matematikkundervisning i tråd med relevant forskning. Spesielt viktig er det å
kunne lede meningsfulle matematiske samtaler, både i smågrupper og i helklasse. Kurset skal gi et godt grunnlag for å undervise i matematikk for 813.trinn, og for videre fordypning i matematikkdidaktikk.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
Matematikk 1, 8-13

Forkunnskapskrav
Matematikk 1, 8-13

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
Har inngående kunnskap om planlegging av undervisning, gjennomføring av undervisning og evaluering av undervisning på ungdomstrinn og
videregående trinn
Har kunnskap om bruk av ulike typer matematiske samtaler i undervisningen, som f.eks. bruk av åpne og målrettede matematiske samtaler
Har bred kunnskap om ulike typer resonnements- og argumentasjonsformer
Har bred kunnskap om matematikkdidaktisk forskning
Har kunnskap om stokastisk tekning, samt bruk av sannsynlighet og statistikk i kvantitativ forskning
Har undervisningskunnskap i geometrisk tenkning, målingsdidaktikk og trigonometri
Har kunnskap om grunnleggende begrep innenfor programmering
FERDIGHETER
Kandidaten
Kan planlegge, gjennomføre og vurder undervisning av høy kvalitet, i tråd med relevant forskning
Kan gjennomføre enkle matematikkdidaktiske undersøkelser
Kan bruke åpne og målrettede matematiske samtaler for å oppnå ulike matematikkfaglige mål i undervisningen
Kan forebygge, oppdage matematikkvansker, og tilrettelegge undervisning for elever med slike vansker.
Kan integrere programmering i sin undervisning for å nå læringsmål i matematikk
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
Kan initiere og lede utviklingsarbeid knyttet til matematikkundervisning
Kan delta og bidra i FoU-prosjekt og andre samarbeidsprosjekt med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt samt nettbasert

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det vil bli lagt vekt på varierte arbeidsformer, spesielt med tanke på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv vil måtte praktisere med egne
elever. I tillegg til forelesninger vil en derfor vektlegge studentaktivitet, gruppearbeid, individuelle oppgaver og samtaler/diskusjoner. Bruk av IKT som
læringsstøtte i undervisningsarbeid vil også bli vektlagt. Studentene vil også få anledning til å prøve ut undervisningsideer diskutert i studiet gjennom
sin praksis i skolen.

Hjelpemidler til eksamen
Kalkulator.
Gjeldende læreplanverk.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Obligatorisk tilstedeværelse. Lektorstudenter har praksis i samsvar med praksisplan for lektorutdanningen. Praksis er en del av matematikkfaget i
lektorutdanningen, og erfaringer studentene gjør i praksis, må være utgangspunkt for drøfting og analyse i studiet. Hver student skal gjennomføre
arbeidsoppgaver i forbindelse med praksis.
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Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav : Studentene skal gjennomføre 2 - 3 arbeidskrav, som kan være skriftlige innleveringer, prøver, muntlige presentasjoner, hvorav mins en
av dem fra utprøvinger i praksis. Det gis skriftlig eller muntlig tilbakemelding på hver av disse. Vurdering: Godkjent / Ikke godkjent. Arbeidskrav må
være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Obligatorisk deltakelse:
Obligatorisk deltakelse i undervisning, minimum 80%, og i avtalt studentstyrt aktivitet.
Obligatorisk deltakelse i arbeidskrav (100%).
Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få gå opp til eksamen.
Skriftlig skoleeksamen: Individuell vurdering, karakteruttrykk A-F, varighet 5 timer. Teller 100/100.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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(Matematikk som fag 2 for Lektorutdanning i kroppsøving og
idrettsfag)

Matematikk 2B MAT2006
Semesteravgift og pensumlitteratur.
MATEMATIKK 2B MAT2006
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgfritt

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Edgar Alstad
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 74 02 26 76
edgar.alstad@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset er en utviding av Matematikk 1. Målet er å utvikle studentenes kompetanse i matematikkundervisning på grunnskole og videregående skole
(matematikk
fellesfag). ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
Les
mer om personvern
Dette innebærer å kunne planlegge, gjennomføre og vurdere et matematikkkurs. Hovedfokus på kurset er på ulike representasjoner av matematiske
begrep, og er en fordypning av didaktiske aspekter innen stokastikk, algebraisk tenkning og geometrisk tenkning.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskap:
Kandidaten:
har bred kunnskap om planlegging, gjennomføring og vurdering av et matematikkurs i grunnskole og videregående skole;
har bred kunnskap om bruk av ulike representasjoner i matematikk; spesielt i temaene algebra, funksjoner, likningssstemer og trigonometri.
har en solid forståelse av sammenhengen mellom algebra og geometri
har kunnskap om aktuelle matematikkdidaktikk forskning, og forskningsmetodologien som brukes i forskningsfeltet
har bred kunnskap om programmering og kan koble det til matematiske tema relevant for vgs.

Ferdigheter
Kandidaten:
kan planlegge, gjennomføre og evaluere en høy-kvalitet matematikkundervisning;
kan anvende didaktiske teorier i sin undervisning;
kan analysere elevenes tankemåte, og tilpasse sin undervisning til elevene.

Generelle kompetanser
Kandidaten:
kan identifisere relevante forskningspørsmål innen matematikkdidaktikk,
kan delta og bidra i FoU-prosjekt og andre samarbeidsprosjekt med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis

Type emne
Valgfritt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
.

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav: Studentene vil ha 2 til 3 arbeidskrav. Det kan være innleveringer, muntlig fremstilling, eller quizz i klassen.
Vurdering: godkjent/ ikke godkjent
Obligatorisk deltakelse: Oppmøte: minimum 80% på all timeplanlagt aktivitet. Vurdering: godkjent / ikke godkjent
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Penn og papir.
Vurdering: A - F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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(Matematikk som fag 2 for Lektorutdanning i kroppsøving og
idrettsfag)

Matematikk 3 MAT5007
Semesteravgift og pensumlitteratur.
MATEMATIKK 3 MAT5007
Studiepoeng

15,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

4. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Alexander Schmeding
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4774022816
alexander.schmeding@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet bygger på matematikk 1 og matematikk 2 for 8-13. Kurset innebærer å kunne plannlege, gjennomføre og vurdere et matematikkkurs.
Hovedfokus på kurset er på ulike mateamtikkemner for videregående skole med fokus på algebra, funksjoner og geometri.

Adgangsregulering
Første studieår i utdanningen må være fullført med bestått karakter.

Forkunnskapskrav
Første studieår i utdanningen må være fullført med bestått karakter.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap:
Kandidaten:
har god kunnskap om emnene algebra, funksjoner og geometri relevant for videregående skole.
Har kunnskap om egenskaper ved eksempelvis logaritmisk, rasjonale og eksponentielle funksjoner.
har kjennskap til ulike bevisføringer i matematikk.
Ferdighet:
Kandidaten:
kan planlegge undervisning i algebra, geometri og funksjoner relevant for videregående skole.
Kan vurdere anvendeligheten av programmering som verktøy i matematikkundervisning.

Type emne
Obligatorisk
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det vil bli lagt vekt på varierte arbeidsformer, spesielt med tanke på å forberede studentene på arbeidsmåter de selv vil måtte praktisere med egne
elever. Undervisningen vil bestå av studentaktive læringsformer som problemløsing, gruppearbeid, individuelle oppgaver og samtaler/diskusjoner.
Bruk av IKT som læringsstøtte i undervisningsarbeid vil også bli vektlagt. Studentene vil også få anledning til å prøve ut undervisningsideer diskutert i
studiet gjennom sin praksis i skolen.

Hjelpemidler til eksamen
Grafisk kalkulator
I noen tilfeller kan faglærer tillate PC som hjelpemiddel på eksamen.

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav: Studentene vil få 2 til 3 arbeidskrav i kurset. Arbeidskravene vil i hovedsak være skriftlige innleveringer. Arbeidskravene må være levert
og godkjent for å kunne gå opp til eksamen
Vurdering arbeidskrav: godkjent/ ikke godkjent
Obligatorisk oppmøte: Oppmøte undervisning: minimum 80%.
Vurdering oppmøte: godkjent / ikke godkjent
Eksamen: Skriftlig skoleeksamen, 5 timer. Penn og papir.
Vurdering eksamen: A - F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Skriftlig skoleeksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Praksis 1. periode PRA1005
Semester avgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse
med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter
gjeldende vedtak.
PRAKSIS 1. PERIODE PRA1005
Studiepoeng

0,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk
praksisemne

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2022

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Stig-Ivan Nygård
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 05 78 38
stig-ivan.nygard@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Praksisopplæring 1.periode har et omfang på 10 dager og gjennomføres i grunnskolens ungdomstrinn. Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på
lærerrollen, lærerarbeidet og lærerens tilrettelegging for læring.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet til studiet.

Kostnader
Semester avgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til
reiseutgifter etter gjeldende vedtak.

Læringsutbytte
KUNNSKAP
Har kunnskap om lærerens oppgaver og roller i skolen
Har kunnskap om kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid
Har kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige opplæringsløpet
Har kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
FERDIGHETER
Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
Kan lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen
GENERELL KOMPETANSE
Har startet utviklingen av egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse basert på profesjonsetiske perspektiv
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Type emne
Obligatorisk praksisemne

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
FORMØTE:
Praksislærer og studenter forbereder praksisopplegget sammen.
STUDENTINVOLVERING I UNDERVISNING:
Studentene skal involveres enkeltvis og gruppevis i praksisopplegg.
VEILEDNING:
Studentene får veiledning av prasislærer i forhold til praksisopplegg.
FRAMMØTE:
Det kreves 100% tilstedeværelse i praksis. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med
gyldig fravær. Som student i kroppsøving og idrettsfag må det påregnes at deltakelse i ekskursjoner/leirskole kan bli en del av praksis. Studenten må
derfor være forberedt på at praksis kan medføre arbeid utenom vanlig arbeidstid og også overnatting.

Eksamensbeskrivelse
Se eget punkt om vurderingsordning.
Tilleggsopplysninger:
Obligatorisk deltakelse (OD): Obligatorisk deltakelse i praksis, 100%. OD må være godkjent for fremstilling til praksis.
Praksis (PR): Karakteruttrykk bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Praksisopplæring 1. periode, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse, 100 %, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Praksis.
Praksis, 10 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Side 65 av 85

Praksis 2. periode PRA1006
Semester avgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse
med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter
gjeldende vedtak.
PRAKSIS 2. PERIODE PRA1006
Studiepoeng

0,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk
praksisemne

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Stig-Ivan Nygård
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 05 78 38
stig-ivan.nygard@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Praksisopplæring 2. periode har et omfang på 10 dager og gjennomføres i grunnskolens ungdomstrinn. Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på
lærerrollen, lærerarbeidet og lærerens tilrettelegging for læring.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.

Forkunnskapskrav
Det kreves ingen forkunnskaper utover opptakskravet til studiet.

Kostnader
Semester avgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til
reiseutgifter etter gjeldende vedtak.

Læringsutbytte
Kunnskap
Har kunnskap om lærerens oppgaver og roller i skolen
Har kunnskap om kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid
Har kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige opplæringsløpet
Har kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
Ferdigheter
Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
Kan lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen
Generell kompetanse
Har startet utviklingen av egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse basert på profesjonsetiske perspektiv
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Type emne
Obligatorisk praksisemne

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
FORMØTE:
Praksislærer og studenter forbereder praksisopplegget sammen.
STUDENTINVOLVERING I UNDERVISNING:
Studentene skal involveres enkeltvis og gruppevis i praksisopplegg.
VEILEDNING:
Studentene får veiledning av prasislærer i forhold til praksisopplegg.
FRAMMØTE:
Det kreves 100% tilstedeværelse i praksis. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med
gyldig fravær.
Som student i kroppsøving og idrettsfag må det påregnes at deltakelse i ekskursjoner/leirskole kan bli en del av praksis. Studenten må derfor være
forberedt på at praksis kan medføre arbeid utenom vanlig arbeidstid og også overnatting.

Eksamensbeskrivelse
Det er krav om 100% obligatorisk deltakelse i praksis.
Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Praksisopplæring 2. periode, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse, 100 %, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Praksis.
Praksis, 10 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
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Praksis 3. periode PRA1007
Semester avgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse
med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter
gjeldende vedtak.
PRAKSIS 3. PERIODE PRA1007
Studiepoeng

0,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk
praksisemne

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Stig-Ivan Nygård
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 05 78 38
stig-ivan.nygard@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Praksisopplæring 3.periode har et omfang på 15 dager og gjennomføres i videregående skole. Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på
elevmangfoldet og skolen som organisasjon.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Bestått praksis første studieår.

Forkunnskapskrav
Bestått praksis første studieår.

Kostnader
Semester avgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til
reiseutgifter etter gjeldende vedtak.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Har kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og
læringsmiljø
Har kunnskap om kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid
Har kunnskap om elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt for tilpasset opplæring
Har kunnskap om kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold
Har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
Ferdigheter
Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
Kan lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen
Kan reflektere over og vurdere, velge og bruke ulike kartleggingsverktøy og på bakgrunn av resultat følge opp den enkelte elev
Kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske krav
Kan samhandle med elever, foresatte, kolleger og andre interne og eksterne aktører
Kan identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og trakassering og bidra til positiv utvikling av skolens læringsmiljø
Kan gjennomføre opplæring som fremmer elevenes digitale kompetanse
Generell kompetanse
Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre lærerfaglige oppgaver for alle elever
Har endring- og utviklingskompetanse som bidrar til samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
Kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis
Har videreført utviklingen av egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse basert på profesjonsetiske perspektiv

Type emne
Obligatorisk praksisemne

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Praksis
FORMØTE:

Praksislærer og studenter forbereder praksisopplegget sammen.

STUDENTINVOLVERING I UNDERVISNING:

Studentene skal involveres enkeltvis og gruppevis i praksisopplegg.

VEILEDNING:

Studentene får veiledning av prasislærer i forhold til praksisopplegg.

FRAMMØTE:

Det kreves 100% tilstedeværelse i praksis. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med
gyldig fravær.

Som student i kroppsøving og idrettsfag må det påregnes at deltakelse i ekskursjoner/leirskole kan bli en del av praksis. Studenten må derfor være
forberedt på at praksis kan medføre arbeid utenom vanlig arbeidstid og også overnatting.

Eksamensbeskrivelse
Det er krav om 100% obligatorisk deltakelse i praksis.
Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Praksisopplæring 3. periode, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse, 100 %, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Praksis.
Praksis, 15 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
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Praksis 4. periode PRA1008
Semesteravgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse
med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter
gjeldende vedtak.
PRAKSIS 4. PERIODE PRA1008
Studiepoeng

0,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk
praksisemne

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Stig-Ivan Nygård
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 05 78 38
stig-ivan.nygard@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Praksisopplæring 4.periode har et omfang på 15 dager og gjennomføres i videregående skole. Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på
elevmangfoldet og skolen som organisasjon.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Bestått praksis første studieår.

Forkunnskapskrav
Bestått praksis første studieår.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til
reiseutgifter etter gjeldende vedtak.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Har kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og
læringsmiljø
Har kunnskap om kontaktlærerrollen, klasseledelse, kommunikasjon og relasjonsarbeid
Har kunnskap om elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt for tilpasset opplæring
Har kunnskap om kulturelt, språklig, religiøst og sosialt mangfold
Har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
FERDIGHETER
Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
Kan lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen
Kan reflektere over og vurdere, velge og bruke ulike kartleggingsverktøy og på bakgrunn av resultat følge opp den enkelte elev
Kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske krav
Kan samhandle med elever, foresatte, kolleger og andre interne og eksterne aktørerKan identifisere og drøfte tiltak for å håndtere mobbing og
trakassering og bidra til positiv utvikling av skolens læringsmiljø
Kan gjennomføre opplæring som fremmer elevenes digitale kompetanse
GENERELL KOMPETANSE
Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre lærerfaglige oppgaver for alle elever
Har endring- og utviklingskompetanse som bidrar til samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
Kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis
Har videreført utviklingen av egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse basert på profesjonsetiske perspektiv

Type emne
Obligatorisk praksisemne

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Praksis
FORMØTE:
Praksislærer og studenter forbereder praksisopplegget sammen.

STUDENTINVOLVERING I UNDERVISNING:
Studentene skal involveres enkeltvis og gruppevis i praksisopplegg.

VEILEDNING:
Studentene får veiledning av prasislærer i forhold til praksisopplegg.

FRAMMØTE:
Det kreves 100% tilstedeværelse i praksis. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med
gyldig fravær.

Som student i kroppsøving og idrettsfag må det påregnes at deltakelse i ekskursjoner/leirskole kan bli en del av praksis. Studenten må derfor være
forberedt på at praksis kan medføre arbeid utenom vanlig arbeidstid og også overnatting.

Eksamensbeskrivelse
Det er krav om 100% obligatorisk deltakelse i praksis.
Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Praksisopplæring 3. periode, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse, 100 %, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Praksis.
Praksis, 15 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .

Side 73 av 85

Praksis 5. periode PRA2003
Semesteravgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse
med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter
gjeldende vedtak.
PRAKSIS 5. PERIODE PRA2003
Studiepoeng

0,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk
praksisemne

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Stig-Ivan Nygård
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 05 78 38
stig-ivan.nygard@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Praksisopplæring 5.periode har et omfang på 20 dager og gjennomføres i videregående skole. Innholdet i emnet vil ha hovedfokus på lærerens
tilrettelegging for læring av fag.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
Bestått praksis andre studieår.

Forkunnskapskrav
Bestått praksis andre studieår.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til
reiseutgifter etter gjeldende vedtak.
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Har kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende klasse- og
læringsmiljø
Har kunnskap om praktiske, faglige og pedagogiske utfordringer i skolen
Har kunnskap om elevenes forutsetninger og utvikling som utgangspunkt for tilpasset opplæring
Har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen
FERDIGHETER
Kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning med utgangspunkt i nasjonale og lokale planer
Kan lede gode læringsprosesser med utgangspunkt i ulike arbeidsmåter og mål for undervisningen
Kan reflektere over og vurdere, velge og bruke ulike kartleggingsverktøy og på bakgrunn av resultat følge opp den enkelte elev
Kan kritisk analysere relevant forskningsarbeid knyttet til skole og undervisning
Kan initiere, planlegge, iverksette og vurdere utviklings- og endringsarbeid i skolen
Kan anvende vitenskapsteoretisk og forskningsmetodisk kunnskap i utforming av eget forskningsprosjekt
Kan gjennomføre opplæring som fremmer elevenes digitale kompetanse
GENERELL KOMPETANSE
Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre lærerfaglige oppgaver for alle elever
Kan engasjere seg i faglige og pedagogiske problemstillinger og kunne argumentere for og ta initiativ til igangsetting og vurdering av ulike
endrings- og utviklingsoppgaver knyttet til skolefaglige spørsmål
Kan forholde seg til forskningsetiske problemstillinger
Kan med grunnlag i teori og forskning kritisk vurdere egen og andres praksis
Har videreført utviklingen av egen læreridentitet, kommunikasjons- og relasjonskompetanse basert på profesjonsetiske perspektiv

Type emne
Obligatorisk praksisemne

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
FORMØTE:
Praksislærer og studenter forbereder praksisopplegget sammen.
STUDENTINVOLVERING I UNDERVISNING:
Studentene skal involveres enkeltvis og gruppevis i praksisopplegg.
VEILEDNING:
Studentene får veiledning av prasislærer i forhold til praksisopplegg.
FRAMMØTE:
Det kreves 100% tilstedeværelse i praksis. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med
gyldig fravær.
Som student i kroppsøving og idrettsfag må det påregnes at deltakelse i ekskursjoner/leirskole kan bli en del av praksis. Studenten må derfor være
forberedt på at praksis kan medføre arbeid utenom vanlig arbeidstid og også overnatting.
.
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Eksamensbeskrivelse
Det er krav om 100% obligatorisk deltakelse i praksis.
Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.

Vurderingsordning
Praksis 5. periode, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse, 100 %, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Praksis.
Praksis, 20 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
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Praksis 6. periode PRA5003
Semester avgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse
med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter
gjeldende vedtak.
PRAKSIS 6. PERIODE PRA5003
Studiepoeng

0,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

4. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk
praksisemne

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2025

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Stig-Ivan Nygård
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 05 78 38
stig-ivan.nygard@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Praksisopplæring 6.periode har et omfang på 15 dager og gjennomføres i grunnskolens ungdomstrinn eller videregående skole. Innholdet i emnet vil
ha hovedfokus på læringsledelse.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
Bestått praksis tredje studieår.

Forkunnskapskrav
Bestått praksis tredje studieår.

Kostnader
Semester avgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til
reiseutgifter etter gjeldende vedtak.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Har inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende
klasse- og læringsmiljø
Har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan
anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetning og behov
Har inngående kunnskap om elevmangfoldet, med særlig fokus på elever med særskilte behov og flerkulturell bakgrunn
Ferdigheter
Kan ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov
Generell kompetanse
Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever, foresatte, kolleger og andre involverte i og utenfor skolen
Kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid
Kan stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
Kan bidra aktivt til endringsprosesser og ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
Kan involvere lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv i opplæringen

Type emne
Obligatorisk praksisemne

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Praksis i grunnskole eller videregående skole

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
FORMØTE:
Praksislærer og studenter forbereder praksisopplegget sammen.
STUDENTINVOLVERING I UNDERVISNING:
Studentene skal involveres enkeltvis og gruppevis i praksisopplegg.
VEILEDNING:
Studentene får veiledning av prasislærer i forhold til praksisopplegg.
FRAMMØTE:
Det kreves 100% tilstedeværelse i praksis. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med
gyldig fravær.
Som student i kroppsøving og idrettsfag må det påregnes at deltakelse i ekskursjoner/leirskole kan bli en del av praksis. Studenten må derfor være
forberedt på at praksis kan medføre arbeid utenom vanlig arbeidstid og også overnatting.

Eksamensbeskrivelse
Det er krav om 100% obligatorisk deltakelse i praksis.
Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.
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Vurderingsordning
Praksis 6. periode, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse, 100 %, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Praksis, 15 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
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Praksis 7. periode PRA5004
Semester avgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse
med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til reiseutgifter etter
gjeldende vedtak.
PRAKSIS 7. PERIODE PRA5004
Studiepoeng

0,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

4. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk
praksisemne

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Vår 2026

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Stig-Ivan Nygård
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 05 78 38
stig-ivan.nygard@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Praksisopplæring 7.periode har et omfang på 15 dager og gjennomføres i grunnskolens ungdomstrinn eller videregående skole. Innholdet i emnet vil
ha hovedfokus på læringsledelse.

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag.
Bestått praksis tredje studieår.

Forkunnskapskrav
Bestått praksis tredje studieår.

Kostnader
Semester avgift og pensumlitteratur. Det må påregnes noe kostnader i forbindelse med reise til og fra praksis. Nord universitet yter tilskudd til
reiseutgifter etter gjeldende vedtak.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Har inngående kunnskap om læreprosesser, tilrettelegging av undervisning, arbeidsmåter og vurderingsformer som fremmer gode inkluderende
klasse- og læringsmiljø
Har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, læring og danning i ulike sosiale, flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan
anvendes for å tilpasse opplæringen til alle elevers forutsetning og behov
Har inngående kunnskap om elevmangfoldet, med særlig fokus på elever med særskilte behov og flerkulturell bakgrunn
Ferdigheter
Kan ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses elevenes behov
Generell kompetanse
Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å involvere og bygge relasjoner til elever, foresatte, kolleger og andre involverte i og utenfor skolen
Kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiv ved skolens arbeid
Kan stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
Kan bidra aktivt til endringsprosesser og ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
Kan involvere lokalt samfunns-, arbeids- og kulturliv i opplæringen

Type emne
Obligatorisk praksisemne

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Praksis i grunnskole eller videregående skole.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
FORMØTE:
Praksislærer og studenter forbereder praksisopplegget sammen.
STUDENTINVOLVERING I UNDERVISNING:
Studentene skal involveres enkeltvis og gruppevis i praksisopplegg.
VEILEDNING:
Studentene får veiledning av prasislærer i forhold til praksisopplegg.
FRAMMØTE:
Det kreves 100% tilstedeværelse i praksis. Ved fravær må alle fraværsdager/-timer erstattes med ny praksis. Ny praksis tilbys bare til studenter med
gyldig fravær.
Som student i kroppsøving og idrettsfag må det påregnes at deltakelse i ekskursjoner/leirskole kan bli en del av praksis. Studenten må derfor være
forberedt på at praksis kan medføre arbeid utenom vanlig arbeidstid og også overnatting.

Eksamensbeskrivelse
Det er krav om 100% obligatorisk deltakelse i praksis.
Praksis vurderes til bestått/ikke bestått.
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Vurderingsordning
Praksis 7. periode, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
Obligatorisk deltakelse, 100 %, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Praksis, 15 dager, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
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Masteroppgave KRO5007
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
MASTEROPPGAVE KRO5007
Studiepoeng

45,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2026 Vår 2027

Hvilket år i
studieprogrammet

5. studieår

Studiested

Levanger

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Svein Olav Ulstad
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 74 02 25 68
svein.o.ulstad@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet gir fordypning et valgt faglig og fagpedagogisk/-didaktisk problem og innsikt i vitenskapsteori og forskningsmetodikk i et avgrenset
fagområde. Det gir erfaring i forskningsprosessens ulike faser. Emnet munner ut i en kritisk, selvstendig, faglig relevant og veldisponert skriftlig
framstilling av et valgt problem (mastergradsoppgaven).

Adgangsregulering
Opptak skjer på bakgrunn av generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regler. Emnet er for studenter tatt opp på
lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag. For å starte på emnet kreves gjennomført første syklus (de tre første år) i lektorutdanningen med bestått
vurdering i alle emner.

Forkunnskapskrav
For å starte på emnet kreves gjennomført første syklus (de tre første år) i lektorutdanningen med bestått vurdering i alle emner.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
har spesialisert innsikt i et avgrenset forskningsområde i kroppsøving og idrettsfag
har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk i tilknytning til
mastergradsoppgavens tema
Ferdigheter
Kandidaten
kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning i kroppsøving og idrettsfag og anvende denne kunnskapen i
mastergradsoppgaven
kan analysere faglige problemstillinger basert på kunnskap om kroppsøvings- og idrettfagets egenart, verdigrunnlag og historie og bruke slik
innsikt i eget forskningsarbeid
kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsretta kunnskap i kroppsøving og idrettsfag til utforskning av nye problemområder
utarbeide en kritisk, selvstendig, faglig relevant og veldisponert skriftlig framstilling av et valgt problem
Generell kompetanse
Kandidaten
kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen i kroppsøving og idrettsfag,
mastergradsoppgaven og forskning
kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i skolen ut ifra kroppsøving og idrett som fag.

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Ansikt-til-ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Selvstendig arbeid med veiledning.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen hjelpemidler.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Oppgave med muntlig høring
Muntlig høring avholdes etter innlevering av oppgaven. Karakter A-F. Det settes en karakter på skriftlig oppgave, som kan justeres på grunnlag av
muntlig høring. Oppgaven må være vurdert til A, B, C, D eller E før muntlig høring avholdes. Studenten har rett til inntil 20 timer veiledning.

Vurderingsordning

Overlappende emner
KRO5003v1 Masteroppgave - 30 studiepoeng.

Side 84 av 85

Pensumlitteratur
Pensum: Individuelle litteraturlister. Litteratur vurderes og velges ut av studenten i samråd med veileder ut i fra valgt forskningsfelt og avgrensning av
mastergradsoppgaven.

Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
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