Studieplan

Lektorutdanning i samfunnsfag
Beskrivelse av studiet
Lektorutdanning i samfunnsfag med fordypning i historie er både et yrkesrettet og akademisk studieprogram. Gjennom fem år gjennomfører
studentene emner tilsvarende bachelor og master. Hovedvekten vil legges på historie (fag I). Som fag II kan studenten velge mellom engelsk
eller statsvitenskap. Samtidig omfatter studiet inngående profesjonsrettede emner i pedagogikk og fagdidaktikk, i tillegg til i alt hundre dager
praksis med kvalifisert veiledning.
Praksisdelen er fordelt mellom flere forskjellige emner og gjennomføres i løpet av de fire første studieårene. Siste studieår blir viet historie på
masternivå og munner ut i en masteroppgave på 50 stp.
De fleste av emnene arrangeres som langsgående undervisning på campus, men noe undervisning er samlingsbasert, og noe er også
tilgjengelig nettbasert. FSV legger vekt på å bidra til å skape et aktivt studiemiljø med kontinuerlig aktivitet på campus.
Studentene må ha fullført kursene på bachelornivå av lektorutdanningen med et vektet C i snitt før de kan gå videre til masternivå. Videre må
studentene ha bestått foregående praksis for å kunne gå ut i ny praksisperiode.

Studiepoeng
300
Type studium
Mastergrad iht §4, 5 år
Språk
Norsk
Fakultet
Fakultet for samfunnsvitenskap
Studiested
Bodø

Oppbygging/emner
Du har valgt:
Fjern
Fjern
Åpne alle

Emnekode

Emnenavn

Studiepoeng

Fjern
Fjern
(klikk for å velge)
(klikk for å velge)

Side 1 av 70

Læringsutbytte
KUNNSKAP
Kandidaten
har avansert kunnskap innenfor samfunnsfag og historie, og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant historiefaglig felt
har inngående kunnskap om nasjonale og internasjonale vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige,
pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
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
FERDIGHETER
Kandidaten
kan orientere seg i og anvende nasjonal og internasjonal faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende
teorier.
kan anvende nasjonal og internasjonal faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige
resonnementer på ulike områder
kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å planlegge og lede undervisning på måter som gir 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.
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid
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
kan planlegge for og gjennomføre variert undervisning og dybdelæring innen fagområdene
kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til
demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling

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
Studieprogrammet kvalifiserer til jobb som lektor i samfunnsfag og historie i videregående skole og på ungdomstrinnet. Utdanningen kan også
gi grunnlag for å arbeide i andre sektorer, som for eksempel museum eller i offentlig forvaltning.

Videre utdanning
Gjennomført og bestått master gir grunnlag for opptak til forskerutdanning (ph.d) ved Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet. For
mer informasjon om opptakskriterier, se Nords (FSV) utfyllende retningslinjer for ph.d.

Utenlandsopphold
På fag 2 statsvitenskap legges det til rette for utveksling i 6. semester (våresemesteret) i 3. studieår.
Følgende partnere anbefales for utveksling:
Universität Bamberg (Tyskland) Kun vårsemesteret. Erasmus+-avtale
University of Northern British Columbia (Canada)
University of Alaska Fairbanks (USA)
Memorial University (Canada)
Deakin University (Australia)
Northern Arctic Federal University (Russland): Vårsemester / Høstsemester
For fag 2 engelsk anbefales utveksling over to semestre (5. og 6. semester).
Nord universitetet har også en rekke avtaler med andre universiteter som er aktuelle for alle studenter med forbehold om at de finner et
relevant fagtilbud. Mer om utveksling Det er et krav at studenten har bestått minimum 60 studiepoeng ved utreise. Kontakt studieveileder
Margit Konstanse Jensen (margit.k.jensen@nord.no) for ytterligere informasjon.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
For informasjon om reisetilskudd, se Retningslinjer for økonomisk tilskudd til studenter som gjennomføre praksisstudier ved Nord Universitet.

Eksamen og vurderingsformer
Studiet bruker forskjellige vurderingsformer - skoleeksamen, hjemmeeksamen, mappeevaluering, oppgaver og muntlig.

Avsluttende eksamen
Avsluttende eksamen er masteroppgaven med muntlig (50 studiepoeng).

Programevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser
Vi viser til gjeldende forskrift og tilhørende retningslinjer.
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Progresjonskrav
Det stilles progresjonskrav til praksis, og første praksisperiode må være bestått før neste praksisperiode.
Studenter må bestå bachelordelen av programmet med C i snitt for å kunne gå videre på masterdelen.

Skikkethet
Studentene er løpende underlagt skikkethetsvurdering jf. Forskrift om skikkethet i høyere utdanning.

Praksis
I løpet av de fire førstudie studieårene vil studentene gjennomføre 100 dager veiledet praksis.
For mer informasjon om praksis, se her.

Emnebeskrivelser (27)
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Emnebeskrivelser (27)
Dannelsessemester - menneske, samfunn og
vitenskap EX150LS
Målet med dannelsessemesteret er å gjøre deg i bedre stand til å studere og
engasjere deg som student. Gjennom kritisk lesning av sentrale filosofer og
samfunnsvitere får du et godt grunnlag for å diskutere samfunnsaktuelle spørsmål
og de utfordringer vi står overfor i dag. Det gis en innføring i filosofi og
vitenskapshistorie, og du får kjennskap til sentrale begreper og perspektiver
innenfor samfunnsvitenskapene. Dannelsessemesteret gir deg kunnskap og
ferdigheter som er viktige for deg som student og som ferdig utdannet. I
undervisningen legger vi særlig vekt på refleksjon og kommunikasjon.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
DANNELSESSEMESTER - MENNESKE, SAMFUNN OG VITENSKAP EX150LS
Studiepoeng

30,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Dannelsessemesteret
inngår som en
obligatorisk del av alle
bachelorgrader ved
Fakultet for
samfunnsvitenskap
(Nord), med unntak av
bachelor i
nordområdestudier,
bachelor i 3D art,
animation and VFX,
bachelor i film og tv
produksjon og
bachelor i spill og
opplevelsesteknologi.
Emnet inkluderer
Examen
Philosophicum og
Examen Facultatum.

Undervisningssemeste
r

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Erik Christensen
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 76 83
erik.christensen@nord.no

Søknadsfrist

Høst 2022

Beskrivelse av emnet
Dette førstesemesteremnet skal sette studenten i stand til å studere og engasjere seg i faglig aktivitet. Det gis en innføring i filosofi og
vitenskapshistorie, og du får kjennskap til sentrale begreper og perspektiver innenfor samfunnsvitenskapene. Dannelsessemesteret gir deg kunnskap
og ferdigheter som er viktige for deg som student og som ferdig utdannet. I undervisningen legger vi særlig vekt på refleksjon og kommunikasjon. Vi
vil hjelpe deg med å øve opp din evne til å formidle kunnskap både skriftlig og muntlig.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på lektor i samfunnsfag.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskaper: Studenten:
Har bred kunnskap om vitenskapens tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Har kunnskap om vitenskapens rolle i samfunnsutviklingen
Kan oppdatere sin kunnskap innen samfunnsvitenskap, etikk og vitenskapsteori
Kjenner til etiske utfordringer i forskning, faglig formidling og i kunnskapsbasert praksis
Har kunnskap om betydningen av egen rolle i kommunikasjon og relasjon med andre
Ferdigheter: Studenten:
Kan beherske å identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i ulike teksttyper
Kan beherske å fremføre faglige synspunkter i debatter
kan reflektere over eget verdi- og menneskesyn
kan reflektere kritisk vedrørende etiske spørsmål; både om personlige og om studie- og samfunnsrelaterte forhold.
Kan finne, vurdere og henvise til fagstoff, og presentere det strukturert, skriftlig og muntlig
Kan beherske å arbeide både selvstendig og i gruppe
Generell kompetanse: Studenten :
Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig
Har innsikt i hva som kjennetegner faglige tekster, og hvordan slike tekster kan påvirke samfunnet
Har innsikt i faglige og etiske aspekter ved vitenskapelig kunnskapsproduksjon
Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver som strekker seg over tid, alene og som deltaker i gruppe, og gjennom dette bidra til egen og
andres faglige utvikling

Type emne
Dannelsessemesteret inngår som en obligatorisk del av alle bachelorgrader ved Fakultet for samfunnsvitenskap (Nord), med unntak av bachelor i
nordområdestudier, bachelor i 3D art, animation and VFX, bachelor i film og tv produksjon og bachelor i spill og opplevelsesteknologi. Emnet
inkluderer Examen Philosophicum og Examen Facultatum.

Undervisningsform
Forelesninger, seminarer og gruppearbeid. Første uke(34) er obligatorisk. Tirsdager og torsdager har obligatorisk undervisning gjenneom hele
semesteret.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen består av en veksling mellom forelesninger, studentaktivitet, seminarer og gruppearbeid. Utvalgte deler av pensum blir behandlet i
forelesninger, men studenten har selv ansvar for å gjennomgå alt pensum. Det forventes at studentene påvirker innholdet i diskusjoner og seminarer
ved å bidra med egne innspill og kommentarer.
Følgende deler av undervisningen er obligatorisk:
Fagseminar
Tekstseminar
Obligatorisk undervisning omfatter alltid obligatorisk deltakelse, og i noen tilfeller også obligatorisk arbeid. Detaljert beskrivelse av obligatorisk
deltakelse og obligatorisk arbeid foreligger i egen oversikt til emnet.
Kravene til obligatorisk oppmøte må være bestått før studenten får levere mappe, og gå opp til skriftlig og muntlig skoleeksamen.
Godkjent obligatorisk oppmøte og obligatorisk arbeid er gyldig kun til og med påfølgende studieår.
Vi viser ellers til "Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet".

Anbefalte forkunnskaper
Studentene må være forberedt på å lese en del av pensumlitteraturen på engelsk.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evalueringene inngår som del av universitetets
kvalitetssikringssystem
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Eksamensbeskrivelse
Mappeinnlevering: består av to tekster som skal skrives i forbindelse med tekstseminarene. Vurderes med karakter (A-F) og teller 1/3.
Ex.phil. skoleeksamen: varer i fem timer. Vurderes med karakter (A-F) og teller 1/3.
Ex.fac. muntlig: varer i inntil 30 minutter. Vurderes med karakter (A-F) og telle 1/3.
Må ha bestått obligatatorisk deltakelse på fagseminar og tekstseminar.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse 2- Fagseminar: min.80% deltakelse i undervisn, gruppepresentasjon, plenum, praktisk skriveøvelse, teller 0/100 av
karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Mappe - 2 innleveringsoppgaver i forbindelse med skriveseminar.
Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen.
Obligatorisk deltakelse 3 - Akademisk tekst - Innlevering av tekst, gruppearbeid. Minimum 80% deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel
Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Mappe - 2 innleveringsoppgaver i forbindelse med skriveseminar.
Må være bestått før fremstilling til Muntlig eksamen.
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 1/3 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Mappe - 2 innleveringsoppgaver i forbindelse med skriveseminar, teller 1/3 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Muntlig eksamen, 30 minutter, teller 1/3 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
EX130Sv1 Examen philosophicum - 10 studiepoeng.
EX105Sv1 Examen facultatum - 10 studiepoeng.
EX152Sv1 Akademisk tekst - 10 studiepoeng.
EX151Sv1 Dannelsessemester - menneske, samfunn og vitenskap - 30 studiepoeng.
EX150Sv1 Dannelsessemester - menneske, samfunn og vitenskap - 30 studiepoeng.
EX153Sv1 Dannelsessemester - menneske, samfunn og vitenskap - 30 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto
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Moderne historie med didaktikk (18502020) HIS1054
Emnet har som mål å gi en oversikt over de viktigste utviklingstrekkene i norsk og
internasjonal historie fra omlag 1850 og fram til i dag. Emnet er kronologisk
oppbygd. Politiske, økonomiske og sosiale endringer utgjør de tre tematiske
tyngdepunktene i emnet. Emnet vektlegger norsk og europeisk historie, men der
prosesser og hendinger settes inn i globale referanserammer. En sentral tilnærming
i gjennomgangen av norsk historie i perioden, er å se hvordan viktige
internasjonale tendenser og hendinger virker inn på norske forhold.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Henviser til følgende retningslinjer for tilskudd i forbindelse med praksis:
RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK TILSKUDD TIL STUDENTER SOM GJENNOMFØRER
PRAKSISSTUDIER VED NORD UNIVERSITET.
MODERNE HISTORIE MED DIDAKTIKK (1850-2020) HIS1054
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Type emne

Obligatorisk for
lektorprogrammet i
samfunnsfag.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Undervisningsspråk

Norsk

Frank Jacob
Emneansvarlig
Professor
75517032
frank.jacob@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet har som mål å gi en oversikt over de viktigste utviklingstrekkene i norsk og internasjonal historie fra omlag 1850 og fram til i dag.
Emnet er kronologisk oppbygd. Politiske, økonomiske og sosiale endringer utgjør de tre tematiske tyngdepunktene i emnet.
Emnet vektlegger norsk og europeisk historie, men der prosesser og hendinger settes inn i globale referanserammer. En sentral tilnærming i
gjennomgangen av norsk historie i perioden, er å se hvordan viktige internasjonale tendenser og hendinger virker inn på norske forhold.
Viktige temaer som blir diskutert, er:
Norge, Europa og verden - status per 1850
«Folkevåren» i 1848 og dens ringvirkninger i Norge andre land.
Den teknologiske utviklingen, herunder «Den industrielle revolusjonen», og dens demografiske, økonomiske, sosiale og økologiske konsekvenser
med spesielt fokus på Samenes historie i Norge
Nasjonalisme og nasjonalstatens byggeprosesser, europeisk ekspansjon og imperialisme med spesielt fokus på Samenes historie i Norge
Det norske demokratiets framvekst og utvikling, med særlig vekt på parlamentarismens gjennombrudd i 1884, partienes oppkomst og på
alminnelig stemmerett for menn og kvinner. Arbeiderbevegelsens framvekst.
De to verdenskrigene, omveltningene og menneskelige katastrofene i første halvdel av det 20. århundre, eksplisitt holocaust, folkemordet på
jødene.
Den politiske og økonomiske utviklingen i mellomkrigstida,
Den kalde krigen (herunder større internasjonale konflikter)
Transnasjonale prosjekter av typen europeisk integrasjon, implisitt Norges forhold til unioner (1905, 1972 og 1994). Folkeforbundets og FNs
historie.
Avkolonisering og utviklingen av urfolk, som inkluderer samenes forhold.
Kvinnefrigjøring.
Sosialpolitikk og velferdsordninger etter 1945 og fram til i dag, med særlig fokus på utviklingen av den «av den nordiske modellen - velferdsstaten
Økonomisk og kulturell globalisering. Kina og det øvrige Asia utfordrer USAs og Europas hegemoni.
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Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på lektorutdanningen i samfunnsfag.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
Henviser til følgende retningslinjer for tilskudd i forbindelse med praksis:
RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK TILSKUDD TIL STUDENTER SOM GJENNOMFØRER PRAKSISSTUDIER VED NORD UNIVERSITET.

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten skal etter å ha gjennomført emnet ha:
brede realhistoriske kunnskaper om sentrale politiske, økonomiske og sosialhistoriske tema i nyere historie etter ca. 1850.
kjennskap til ulike perspektiver som anvendes for å forklare grunnleggende tema i norsk og internasjonal historie etter ca. 1850.
kunnskap om sammenhenger mellom norsk, europeisk og global historie,
evne til å reflektere over hvordan den den historiske utviklingen etter 1850 har virket inn på menneskers liv i forhold til tema som:
folkehelse og livsmestring
demokrati og medborgerskap.
bærekraftig utvikling.
Studenten skal kjenne til sentrale undervisningsmetoder for historiefaget.
Ferdigheter
Studenten skal vise evne til å drøfte historiske problemstillinger og skal kunne trekke egne konklusjoner.
Studenten kan, på egen hånd, skrive akademiske oppgaver som oppfyller formelle krav til akademisk arbeid.
Studenten skal være i stand til å relatere spesifikke emner til større historiske sammenhenger og utviklingsforløp, og til å foreta egne faglige
undersøkelser basert på litteratur og kilder fra pensum.
Studenten skal kunne observere og gjøre seg kjent med et klassemiljø i trinn 8-13.
Generell kompetanse
Studenten skal vise evne til å sette seg inn i relevant faglitteratur.
Studenten skal vise evne til å formidle relevante kunnskaper fra litteraturen.
Studenten skal vise evne til å argumentere for egne tanker eller drøfte sentrale problemstillinger i skriftlig arbeid.
Studenten skal kunne delta i et undervisningsrettet arbeidsmiljø.

Type emne
Obligatorisk for lektorprogrammet i samfunnsfag.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, kollokvier, muntlige presentasjoner, skriving, medstudentvurdering og oppgaveløsning.

Anbefalte forkunnskaper
Studentene bør være forberedt på å lese litteratur på engelsk i tillegg til norsk pensum.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Toukers observasjonspraksis.
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Eksamensbeskrivelse
Praksis: 2 ukers observasjonspraksis
Obligatorisk deltakelse (OD): På 75% av seminargrupper eller kollokvier (0/100), karakterregel godkjent/ikke godkjent
Hjemmeeksamen (HJ): 6 timer, teller 100/100 av karakteren. Karakterregel A-E, beste A, ikke bestått F.
Eksamen kan besvares enten på norsk eller på engelsk.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - minimum 75% seminarer ELLER kollokvier, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Praksis - 2 ukers observasjonspraksis, 2 uker, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
Hjemmeeksamen , 6 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Pedagogikk for Lektorutdanning i
samfunnsfag PED1001
Semesteravgift og pensumlitteratur. Det vil også være krav om godt fungerende IKTutstyr med bl.a. headset av god kvalitet, for å kunne delta i de nettbaserte delene av
studiet.
PEDAGOGIKK FOR LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG PED1001
Studiepoeng

30,0
Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk for
Lektorutdanning i
samfunnsfag.

Studiested

Bodø med
nettsamlinger i tillegg

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2023 Vår 2024

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Roar Kristiansen
Emneansvarlig
Universitetslektor
+47 75 51 71 45
roar.kristiansen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Pedagogikkemnet skal bidra til at studentene utvikler en profesjonsidentitet som hviler på sentrale profesjonsetiske prinsipper, der de som
framtidige lærere, skal kunne bidra til en kontinuerlig utvikling av en mangfoldig og inkluderende opplæring. Sammen med emnene fagdidaktikk og
praksis, gir utdanningen grunnlag for å kunne undervise på 5.- 13. trinn i grunnopplæringen (mellomtrinn, ungdomstrinn samt på videregående
opplæring på studieforberedende program og som fellesfagslærer på yrkesfag).

Adgangsregulering
Opptak på Lektorutdanning i samfunnsfag.

Forkunnskapskrav
Opptak på Lektorutdanning i samfunnsfag.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur. Det vil også være krav om godt fungerende IKT-utstyr med bl.a. headset av god kvalitet, for å kunne delta i de
nettbaserte delene av studiet.
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Læringsutbytte
Læringsutbytte
Kunnskaper:
Studenten:
Har kunnskap om hvordan elevene lærer med bruk av varierte arbeidsmåter, problemløsende læringsmiljøer og forskjellige læringsressurser.
Har kunnskap om undervisningsplanlegging og tilpasset opplæring som legger til rette for elevenes læring. Har kunnskap om klasseledelse,
relasjonsbygging, motivasjon, læringskultur og spesialpedagogiske temaer.
Har kunnskap om lærerens profesjonelle kunnskap, ansvar og autonomi i opplæringen.
Har kjennskap til skolen som organisasjon, gjeldende læreplaner i skolen og fagenes rolle I samfunnet.
Har kunnskaper til å reflektere over muntlig profesjonalitet.
Ferdigheter:
Studenten:
Kan individuelt eller sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring.
Kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik
kulturell og språklig bakgrunn.
Kan legge til rette for utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i fagene i henhold til læreplanverket.
Kan utforme tydelige læringsmål og forventet læringsutbytte for å fremme vurdering for læring i faget.
Kan uttrykke seg på en profesjonell måte. Det innebærer ferdigheter om stemmebruk, kroppsspråk, blikk og tilstedeværelse.

Generell kompetanse:
Studenten:
Kan vurdere og stille spørsmål til egen og andres ledelse og læringsprosesser, og håndtere ulike typer tilbakemeldinger fra veiledere, kollegaer og
medstudenter.
Har utviklet bevissthet om egen kommunikasjon og relasjonskompetanse i møte med elever, kollegaer og foreldre.
Kan diskutere undervisning og læring, fag og elever i lys av profesjonelle og profesjonsetiske perspektiver.
Har utviklet egen læreridentitet og ser sitt profesjonelle ansvar om å bidra til videre utvikling i, og med støtte fra, profesjonsfellesskapet.
Har utviklet digital kompetanse og kan bidra til utvikling av barn og unges digitale dømmekraft.

Type emne
Obligatorisk for Lektorutdanning i samfunnsfag.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen består av fysisk undervisning og aktiviteter på nett. Langsgående undervisning.
For å oppnå beskrevet læringsutbytte, kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av relevante teorier og begreper, læringssamarbeid og
refleksjon. Varierte og eksemplariske arbeidsmåter blir vektlagt gjennom hele studiet. I undervisningen skjer læringsarbeid gjennom varierte
undervisningsformer, nettet brukes også til forskjellige aktuelle læringsaktiviteter. Alle innleveringer gjøres på Canvas, mens Inspera brukes til
mappeinnlevering. Arbeidskravene er individuelle eller gruppebaserte.

Hjelpemidler til eksamen
Alle.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveisevaluering og sluttevaluering). Evaluering inngår som en del
av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Eksamensbeskrivelse
Sammensatt vurdering:
Emnet har krav til obligatorisk deltakelse (OD), min. 80% deltakelse på fysisk og digital undervisning. Langsgående undervisning 2 dager i uka. Teller
0/100 av totalt karakter. Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
2 Arbeidskrav (AK) - Arbeidskravene vurderes som Godkjent/ikke godkjent.
Arbeidskrav 1: Praktisk øvelse, skriftlig og muntlig.
Arbeidskrav 2: Praktisk øvelse, skriftlig og muntlig.
Alle arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Mappeeksamen, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F, teller 49 % av karakter. Mappeeksamen består av 3 deler.
3 skriftlige arbeider som skal besvares individuelt. Det gis veiledning på arbeid i mappen. Det forutsettes at arbeidene blir levert til fastsatte
tidspunkter i løpet av studieåret, for å få veiledning. Studenten leverer til slutt en samlet mappe, bestående av tekster som studenten har fått
veiledning på. Mappen gis en samlet karakter.
Muntlig eksamen, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F, teller 51 % av karakter, varighet 30 minutter.

Vurderingsordning
Samlet karakter, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav 1, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav 2, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Obligatorisk deltakelse - minimum 80 %, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Mappe/sammensatt vurdering, teller 49/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Muntlig eksamen, .5 timer, teller 51/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
PE114Lv1 Pedagogikk for PPU - 15 studiepoeng.
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Praksis for 8. -13. trinn PRA1033
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
PRAKSIS FOR 8. -13. TRINN PRA1033
Studiepoeng

0,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2023 Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Benat Elortza Larrea
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4774022805
benat.e.larrea@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
30 dager veiledet, vurdert og variert praksis i grunnskolen og/eller den videregående skolen, der innholdet skal knyttes opp mot pedagogikk og
fagdidaktikk slik at studentene utvikler sin profesjonskunnskap gjennom både teori- og erfaringsbasert refleksjon. Praksisemnet er knyttet til
PED1001 Pedagogikk for Lektorutdanning i samfunnsfag.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på lektorutdanningen i samfunnsfag.

Forkunnskapskrav
Emnet er forbeholdt studenter på lektorutdanningen i samfunnsfag.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskaper: Studenten:
Har kunnskap om hvordan elevene lærer med bruk av varierte arbeidsmåter, problemløsende læringsmiljøer og forskjellige læringsressurser
Har kunnskap om undervisningsplanlegging og tilpasset opplæring som legger til rette for elevenes læring.
Har kunnskap om klasseledelse, relasjonsbygging, motivasjon, læringskultur og spesialpedagogiske temaer.
Har kunnskap om lærerens profesjonelle kunnskap, ansvar og autonomi i opplæringen.
Har kjennskap til skolen som organisasjon, gjeldende læreplaner i skolen og fagenes rolle I samfunnet
Ferdigheter:
Studenten:
Kan sammen med andre planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning og læring
Kan planlegge, lede og vurdere elevers læringsarbeid på en måte som tar hensyn til mangfoldet i elevgruppen når det gjelder ulike behov og ulik
kulturell og språklig bakgrunn
Kan legge til rette for utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter i fagene i henhold til læreplanverket
Kan utforme tydelige læringsmål og forventet læringsutbytte for å fremme vurdering for læring i faget

Generell kompetanse:
Studenten:
Kan vurdere og stille spørsmål til egen og andres ledelse og læringsprosesser, og håndtere ulike typer tilbakemeldinger fra veiledere, kollegaer og
medstudenter.
Har utviklet bevissthet om egen kommunikasjon og relasjonskompetanse i møte med elever, kollegaer og foreldre.
Kan diskutere undervisning og læring, fag og elever i lys av profesjonelle og profesjonsetiske perspektiver
har utviklet egen læreridentitet og ser sitt profesjonelle ansvar om å bidra til videre utvikling i, og med støtte fra, profesjonsfellesskapet
har utviklet profesjonsetisk digital kompetanse og kan bidra til utvikling av barn og unges digitale dømmekraft

Type emne
Obligatorisk

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Praksisopplæring i skole.
Studentens oppgave er å være en aktiv og interessert deltaker i praksis, og ta sitt ansvar i veiledningen.
For innhold i veiledning, se praksisprogresjonsguide
Oppmerksomheten skal være rettet mot lærerens rolle i skolesamfunnet, på skolen som arbeidsplass og på å bli kjent med skolen som organisasjon

Hjelpemidler til eksamen
Ingen

Emneevaluering
Evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Praksis
Praksis skal være veiledet og vurdert og ha et omfang på 30 dager i løpet av studieåret.

Eksamensbeskrivelse
30 dagers veiledet praksis (PR) vurderes av praksislærer i samråd med praksisansvarlige som bestått/ikke bestått ut fra gjennomføringsevne,
delaktighet, egnethet og innsats.
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Vurderingsordning
Praksis, 30 dager, karakterregel Bestått/ Ikke bestått

Side 16 av 70

Antikkens og middelalderens historie HIS1052
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
ANTIKKENS OG MIDDELALDERENS HISTORIE HIS1052
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Type emne

Obligatorisk for
lektorprogrammet i
samfunnsfag

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Undervisningsspråk

Norsk

Miriam Jensen Tveit
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 75 68
miriam.tveit@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet tar for seg eldre europeisk - inkludert norsk - historie fra antikken og fram til reformasjonsprosessene i 1500-tallet.
Emnet starter med å skildre antikkens bystater og imperier, og deres politiske, sosiale og økonomiske utvikling. Bystatenes og det romerske
imperiets vekst og fall undersøkes, såvel som overgangsperioden mellom antikken og middelalderen.
Kristendommens og islams utvikling sammenliknes. Demografisk og økonomisk utvikling er en sentral del av fremstillingen, i middelalderen med
særlig fokus på byutvikling og handel. Føydalismen og føydaløkonomiens karakter og utvikling drøftes. Viktige - og lignende - prosesser i Norge, som
rikssamling, statsutvikling eller agrarkrisen er også problematisert i emnet, og disse prosessene presenteres som en integrert del av bredere
europeiske forandringer og hendelser.
Samenes historiske utvikling, som inkluderer deres skiftende forhold til de ekspanderende nordiske kongedømmene, er også framstilt fra et bredere
komparativt perspektiv.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på lektorutdanningen i samfunnsfag.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskaper:
Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale hendelser og utviklingsprosesser innenfor europeisk og norsk økonomisk, sosial og
politisk historie fram til ca. 1530.
Studenten skal ha kunnskaper om sentrale samfunnsmessige og kulturelle institusjoner, og samspillet mellom disse gjennom periodene.
Studenten skal ha bred kunnskap om samspillet mellom Norge og Europa, og skal forstå historiske endringer i Norge fra et europeisk perspektiv.
Ferdigheter:
Studenten skal vise evne til å drøfte historiske problemstillinger opp mot hverandre.
Studenten kan reflektere over faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
Studenten kan finne, vurdere og henvise til fagstoff fra pensumlitteraturen, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
Generell kompetanse:
Studenten skal vise evne til å sette seg inn i relevant faglitteratur.
Studenten skal vise evne til å formidle relevante kunnskaper fra litteraturen.
Studenten skal vise evne til å drøfte sentrale problemstillinger fra pensumlitteratur i skriftlig arbeid.
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Type emne
Obligatorisk for lektorprogrammet i samfunnsfag

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, seminarer, kollokvier, muntlige presentasjoner, skriving, medstudentvurdering og oppgaveløsning.

Anbefalte forkunnskaper
Studenten må være forberedt på å lese engelskspråklige tekster

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav (AK): Skriftlig oppgave på ca. 1200 ord, teller 0/100 av karakteren. Vurderes til godkjent/ikke godkjent.
Obligatorisk deltakelse (OD): På seminargrupper eller kollokvier, teller 0/100 av karakteren. Karakterregel godkjent/ikke godkjent.
Skriftlig hjemmeeksamen (HJ): 6 timer. Vurderes A-F
Eksamenen kan besvares enten norsk på norsk eller engelsk.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - minimum 75% seminarer ELLER kollokvier, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav - ca 1200 ord, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen - individuell - ca 1600 ord (ca 4 sider), 6 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Historisk teori, metode og didaktikk HI124LS
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
HISTORISK TEORI, METODE OG DIDAKTIKK HI124LS
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Type emne

Obligatorisk for
Lektorutdanning i
samfunnsfag.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningssemeste
r

Høst 2023

Undervisningsspråk

Norsk

Steinar Aas
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 71 62
steinar.aas@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset gir ei elementær innføring i historisk teori, metode, historiografi og didaktikk. Målet med kurset er å øve studentane opp til ei kritisk haldning
til historiefaget, og å gi dei innsikt i grunnlagsproblema historikaren står overfor når han/ho driv forsking og formidling av historie. Formidlingsdelen
tar sikte på å skape refleksjon om historiebruk. Her inngår det ein obligatorisk praksis som anten er knytt til didaktisk klasseromsformidling,
museums-/webformidling, arkiv-/kjeldestudie eller historiske minne.

Forkunnskapskrav
Ingen

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om og forståing for grunnleggande teoretiske og metodiske premiss for historiefaget.
Studenten skal kjenne til sentrale omgrep brukt i moderne historiografi.
Studenten skal ha kunnskap om kjeldekritikk i historievitskapen.
Studenten skal ha kunnskaper om og forståelse av grunnleggende premisser for å undervise i historie.
Ferdigheter
Studenten skal vise evne til å drøfte teoretiske og metodiske spørsmål både skriftleg og munnleg.
Studenten skal kunne utøve historifagleg kjeldekritikk og kunne reflektere over historieforklaringar.
Studenten skal kunne delta i eit fagleg fellesskap gjennom kollokvie/seminar der historierefleksjon foregår.
Studenten skal kunne skrive korte tekstar kring historieteoretiske problemstillingar med tilhørande rettleiing, for å øve seg opp i ein akademisk
kultur.
Studenten skal kunne reflektere over undervisning og undervisningsmetoder for historiefaget.
Generell kompetanse
Studenten skal vise evne til å sette seg inn i teoretisk orientert faglitteratur, og gjøre greie for teoretiske og metodiske forhold i eigne skriftlege
arbeid.
Studenten skal få forståing for korleis akademisk ordskifte i historiefaget går føre seg.
Studenten skal kjenne hovudtrekka i det moderne historiefagets historiografi.
Studenten skal kunne diskutere fagdidaktiske spørsmål.

Type emne
Obligatorisk for Lektorutdanning i samfunnsfag.
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Undervisningsform
Nettbasert og/eller på campus.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, kollokvier, muntlige presentasjoner, skriving, medstudentvurdering og oppgaveløsning.

Anbefalte forkunnskaper
Ingen

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkelt kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
- Obligatorisk deltakelse (OD) - 75 % på kollokvier eller seminarer. Teller 0/100 av karakteren. Vurderes godkjent / ikke godkjent.
- To arbeidskrav, hvert på tre sider. Teller 0/100 av karakteren. Vurderes godkjent / ikke godkjent.
- Muntlig eksamen. Karakterregel A-F.
Eksamen kan besvares enten på norsk, et annet skandinavisk språk, eller på engelsk.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, minimum 75% på seminarer ELLER kollokvier, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav 1 - Oppgave, 3 sider, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav 2 - Oppgave, 3 sider, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Muntlig eksamen, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensumlisten kan bli oppdatert til undervisningsstart.
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Forskningsmetode og design del 1 MET5008
I emnet vil det legges stor vekt på utvikling av praktiske ferdigheter i kvalitativ og
kvantitativ metode, så vel som oppøving av metodisk refleksivitet og kritisk
vurderingsevne. Emnet skal dermed fungere godt som forberedelse til arbeidet
med masteroppgaven.
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer
en bærbar datamaskin.
FORSKNINGSMETODE OG DESIGN DEL 1 MET5008
Studiepoeng

10,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Teoriemne.
Obligatorisk emne for
studenter på Master i
samfunnsanalyse
(heltid) og
lektorutdanning i
samfunnsfag.

Undervisningssemeste
r

Hvilket år i
studieprogrammet

4. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Ingrid Fylling
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 74 26
ingrid.fylling@nord.no

Søknadsfrist

Høst 2025

Beskrivelse av emnet
Det mest sentrale innholdet i emnet er forskningsdesign og hvordan problemstilling og forskningsspørsmål får betydning for valg av design. I
undervisningen tas opp temaer som de ulike metodenes vitenskapsteoretiske fundament, gjennomgang av de mest sentrale kvalitative tilnærminger
med hovedvekt på innsamling og analyse av kvalitative intervjudata, samt gjennomgang av de viktigste prinsippene for innsamling, statistisk
bearbeiding og analyse av kvantitative data. Studentene skal selv utvikle et kvantitativt og et kvalitativt prosjekt, etter nærmere spesifikasjoner. Disse
dokumenteres som to arbeider i en mappeinnlevering.

Adgangsregulering
Studenten må som hovedregel ha studierett på master i samfunnsanalyse (heltid) eller lektorutdanning i samfunnsfag. Emnet er også åpent for
enkeltemnestudenter.
Enkeltemnestudenter må møte følgende opptakskrav:
Søker må ha en bachelorgrad på 180 studiepoeng eller tilsvarende utdanning av minimum tre års varighet.
Søker må ha fullført en emnegruppe på minimum 80 studiepoeng innenfor samfunnsvitenskap med et vektet gjennomsnitt på C eller bedre.
Søker må ha nødvendige forkunnskaper i samfunnsvitenskapelig metode/forskningsmetode (historiefaglig metode regnes i denne sammenhengen
som samfunnsvitenskapelig metode) tilsvarende 10 studiepoeng.

Forkunnskapskrav
Forkunnskaper i samfunnsvitenskapelig forskningsmetode (kvalitativ og kvantitativ metode) eller historiefaglig metode tilsvarende 10 studiepoeng.

Kostnader
Utover semesteravgift og pensumlitteratur forutsettes det at studenten disponerer en bærbar datamaskin.
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Læringsutbytte
Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper og forståelse
Studenten skal:
Ha inngående kunnskap om bruk av kvalitative og kvantitative metoder i en forskningsprosess
Kjenne til ulike forskningsdesign og måter og kombinere ulike former for innsamling av data
Kunne hovedprinsippene i sannsynlighetsteori og statistisk inferens
Ferdigheter
Studenten skal:
Kunne utforme et design for en enkel datainnsamling av kvalitative og kvantitative metoder
Kunne gjennomføre et metodisk arbeid, fra design til analyse
Kunne tolke resultatene fra egne kvalitative og kvantitative data
Generell kompetanse
Studenten skal:
Kunne gjennomføre en datainnsamling og analyse ved hjelp av kvalitative og kvantitative metoder
Kunne kritisk evaluere de ulike stegene i en forskningsprosess
Kunne foreta mindre undersøkelses- og utredningsoppgaver

Type emne
Teoriemne. Obligatorisk emne for studenter på Master i samfunnsanalyse (heltid) og lektorutdanning i samfunnsfag.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen vil være organisert som en kombinasjon av campusbasert undervisning, samt veiledning, seminarer og gruppearbeid som både kan
gjøres på campus og eventuelt digitalt (Teams, Zoom). I tillegg selvstudium i bruk av statistikkverktøyet SPSS, understøttet av instruksjonsvideoer og
skriftlig materiale. Ingen obligatorisk undervisning

Hjelpemidler til eksamen
Alle hjelpemidler tillatt

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Vurderingsformen er en mappeinnlevering bestående av 2 individuelle arbeider som vurderes samlet, med karakter fra A til F.

Vurderingsordning
Mappe - 2 individuelle arbeider på 10 sider hver, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
ME310Sv1 Kvalitativ og kvantitativ metode del I - 10 studiepoeng.
MET5009v1 Forskningsmetode og design del 1 - 10 studiepoeng.
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Teori, metode og historiografi HI301S
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
TEORI, METODE OG HISTORIOGRAFI HI301S
Studiepoeng

10,0

Nivå

Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

5. studieår

Type emne

Obligatorisk for
lektorutdanning i
samfunnsfag.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningssemeste
r

Høst 2026

Undervisningsspråk

Norsk

Frank Jacob
Emneansvarlig
Professor
75517032
frank.jacob@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset gir en grundig innføring i teoretiske og metodologiske spørsmål som er sentrale for historiefaget. Studentene skal også bli kjent med debatter
som har vært og er grunnleggende for faget. Dette innebærer historiografi som et delemne, hvor studentene skal få innsikt i utviklingen av
historievitenskapen i Norge fra Den norske historiske skole på 1800-tallet til og med vår tid. Samtidig er det lagt vekt på at fagets historiografi ikke
sees isolert, men at påvirkning fra og samspill med samfunnsvitenskapene over tid belyses. En del av litteraturen vil derfor ligge i spenningsfeltet
mellom den humanistiske og samfunnsvitenskapelige tradisjonen.

Forkunnskapskrav
Emnet tilbys ikke som et frittstående kurs. Studenter må ha fullført bachelordel av lektorprogrammet, og ha bestått forskningsmetode og design
(MET5008) for opptak på emnet.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten skal:
ha kunnskaper om utviklingen av historiefaget i norsk og internasjonal sammenheng fra opplysningstiden og fram til i dag,
ha kunnskaper om teoretiske og metodiske spørsmål som har vært og er sentrale for historiefaget.
Ferdigheter
Studenten skal:
vise evne til å diskutere teoretiske og metodiske emner
kunne ta selvstendig stilling til aktuelle spørsmål om teoretiske og metodiske rammer for historiefaglig forskning.
Generell kompetanse
Studenten skal:
vise evne til å sette seg inn avansert teoretisk litteratur
være i stand til å se spørsmål om faglig teori i forhold til fagets framvekst og historiske utvikling.

Type emne
Obligatorisk for lektorutdanning i samfunnsfag.
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Undervisningsform
På campus.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Langsgående undervisning med forelesninger og seminar.

Anbefalte forkunnskaper
Gode engelskkunnskaper da mye av pensum er på engelsk.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Eksamensbeskrivelse
Mappevurdering (to oppgaven, hver 5-6 sider)

Vurderingsordning
Mappe - 2 individuelle oppgaver på 5-6 sider hver, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
HI301S-001v1 Teori, metode og histografi - oppgave - 8 studiepoeng.
HI301S-002v1 Teori, metode og histografi - muntlig eksamen - 2 studiepoeng.
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Nordlige perspektiv på norsk historie HIS1050
Kurset gir en oversikt over økonomiske, demografiske, sosiale og politisk hsitorie i
Norge, med fokus på Nord-Norge. Forholdet mellom leveforhold, sosiale forhold og
politiske utvikling vil være sentralt, men også fokus på den multi-etniske
dimensjonen for folk i nord.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
NORDLIGE PERSPEKTIV PÅ NORSK HISTORIE HIS1050
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Type emne

Obligatorisk for
lektorutdanning i
samfunnsfag.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Undervisningsspråk

Norsk

Malte Griesse
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4774022846
malte.griesse@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Kurset gir en oversikt over økonomiske, demografiske, sosiale og politisk historie i Norge, med fokus på Nord-Norge. Det kronologiske perspektivet
vil være bredt, fra prehistorisk tid, middelalderen til tidlig moderne historisk tid. Forholdet mellom leveforhold, sosiale forhold og politiske utvikling
vil være sentralt, men også fokus på den multi-etniske dimensjonen for folk i nord, særlig den samiske befolkningen.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på lektorutdanningen i samfunnsfag.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskaper:
Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om utviklingen av Nord-Norge
Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om grunnlaget for livet i nord over tid
Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale temaer og teorier i pensumlitteraturen.
Ferdigheter:
Studenten skal vise evne til å reflektere over historisk kontinuitet og endring i Nord-Norge.
Studenten skal vise evne til å gjennomføre og belyse problemstillinger av sentrale emner i nordnorsk historie.
Studenten skal vise evne til å finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff fra pensum.
Generell kompetanse:
Studenten skal vise evne til å tilegne seg kunnskap om problemer relatert til nord-norsk historie.
Studenten skal vise evne til å få innsikt i historiske forhold og spørsmål relatert til nordlige perspektiver i norsk historie i ulike perioder.
Studenten skal vise evne til å formidle sentralt fagstoff som perspektiver, problemstillinger og løsninger skriftlig.

Type emne
Obligatorisk for lektorutdanning i samfunnsfag.
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, seminarer, kollokvier, muntlige presentasjoner, skriving, medstudentvurdering og oppgaveløsning.

Anbefalte forkunnskaper
Studentene må være forberedt på å lese pensumlitteraturen på engelsk.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneevalueringer og studieprogramevaluering. Evalueringene inngår som en del av
universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
- Arbeidskrav (AK): 3 sider med tekst, vurderes til godkjent/ikke godkjent.
- Hjemmeeksamen (HJ): 6 timer, vurderes A-F.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - 3 sider, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen - ca 4 sider, 6 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Reformasjoner, europeisk ekspansjon og
revolusjoner (1500-1800) HIS1053
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
REFORMASJONER, EUROPEISK EKSPANSJON OG REVOLUSJONER (1500-1800) HIS1053
Studiepoeng

10,0

Hvilket år i
studieprogrammet

1. studieår

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk for
lektorprogrammet i
samfunnsfag.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningssemeste
r

Vår 2023

Undervisningsspråk

Norsk

Edda Barbara Isabella Frankot
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 78 29
edda.b.frankot@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet tar for seg perioden fra de religiøse reformasjonene og religionskrigene på 1500- og 1600-tallet til de politiske og sosiale revolusjonene på
slutten av 1700- og begynnelsen av 1800-tallet, med et særlig fokus på den europeiske ekspansjonen og dens konsekvenser for resten av verden,
inkludert slaveri.Gjennomgående vil økonomisk, sosial og kulturell utvikling i Norge, Europa og verden for øvrig bli satt i sammenheng.
Undervisningen starter med transformasjonene som anses å ha varslet overgangen fra middelalderen til den tidlige moderne perioden i Europa:
Europeisk ekspansjon, oppfinnelsen av den mekaniske trykkpresse med bevegelige typer, reformasjonen, nye statsdannelser og endringer i
statsstyret.
For Norges del undersøkes virkningene av at landet ble innlemmet i den dansk-norske staten. Sentrale trekk i europeisk historie i tidlig nytid er
eneveldets framvekst og 1700-tallets opplysningstenkning. Samenes tradisjonelle levevis utfordres av statens sosiale og religiøse kontroll og
nasjonsgrensenes voksende betydning.
De sosiale og politiske revolusjonene som feide over forskjellige deler av verden vil danne avsluttende kapitler i dette kurset. Eneveldet faller og
prinsippet om folkesuverenitet seirer i mange land i Europa og på det amerikanske kontinentet. I Norge slår grunnloven av 1814 fast at bare
Stortinget kan vedta lover og ilegge skatter og den sikrer grunnleggende menneske- og borgerrettigheter.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på lektorutdanningen i samfunnsfag.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskaper:
Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om sentrale hendelser og utviklingsprosesser innenfor norsk og europeisk økonomisk, sosial og
politisk historie i en global kontekst fra ca. 1500 til ca. 1850.
Studenten skal ha kunnskaper om sentrale samfunnsmessige og kulturelle institusjoner, og samspillet mellom disse gjennom periodene.
Studenten skal ha bred kunnskap om samspillet mellom Norge, Europa og resten av verden, og skal forstå historiske endringer i Norge fra et
europeisk og global perspektiv.
Ferdigheter:
Studenten skal vise evne til å drøfte historiske problemstillinger opp mot hverandre og danne sine egne meninger.
Studenten kan reflektere over faglig utøvelse og justere denne under veiledning.
Studenten kan finne, vurdere og henvise til fagstoff fra pensumlitteraturen, og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.
Generell kompetanse:
Les mer om personvern ved Nord universitet og bruk av informasjonskapsler på dette nettstedet.
Studenten skal vise evne til å sette seg inn i relevant faglitteratur.
Studenten skal vise evne til å formidle relevante kunnskaper fra litteraturen.
Studenten skal vise evne til å drøfte sentrale problemstillinger fra pensumlitteratur i skriftlig arbeid.

Type emne
Obligatorisk for lektorprogrammet i samfunnsfag.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger, seminarer, kollokvier, muntlige presentasjoner, skriving, medstudentvurdering og oppgaveløsning.

Anbefalte forkunnskaper
Studentene må være forberedt på å lese en del av pensumlitteraturen på engelsk.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse (OD): 75% på kollokvier eller seminarer, teller 0/100 av karakteren. Karakterregel godkjent/ikke godkjent.
Mappe (MA): 4 innleveringer. Vurderes A-F
Eksamenen kan besvares enten på norsk eller engelsk.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - minimum 75% på seminarer ELLER kollokvier, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Mappe - 4 innleveringer; antall ord pr innlevering 2250, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
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Hålogalands historie fra høvdingdømmer til provins
HI305S
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
HÅLOGALANDS HISTORIE FRA HØVDINGDØMMER TIL PROVINS HI305S
Studiepoeng

10,0

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk for
lektorutdanning i
samfunnsfag. Emnet
undervises i
oddetallsår, annet
hvert år med HI304S
Moderne nordnorsk
historie.

Undervisningssemeste
r

Hvilket år i
studieprogrammet

4. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Benat Elortza Larrea
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4774022805
benat.e.larrea@nord.no

Søknadsfrist

Høst 2025

Beskrivelse av emnet
Emnet omfatter noen sentrale tema fra Hålogalands historie som hentes fra tidlig middelalder til 1500-tallet. Tema kan eksempelvis være politisk
historie, sosialhistorie, økonomisk historie og befolkningshistorie. Emnet skal også sette det nordnorske stoffet inn i en nasjonal og internasjonal
sammenheng. Undervisningstema og profil vil være knyttet til pågående forskning ved Nord universitet.

Forkunnskapskrav
Fullført bachelordel av lektorprogrammet med C i vektet snitt

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskap:
Studenten skal opparbeide seg bred kunnskap innen sentrale emner fra eldre nordnorsk historie.
Studenten skal ha oppdatert kunnskap om forskning innen aktuelle emnefelt, og innsikt i den historiografiske utviklinga.
Studenten skal ha avansert kunnskap om langvarige samfunnsmessige, økonomiske og politiske prosesser og endringer i middelalderens
Hålogaland.
Ferdigheter:
Studenten skal være i stand til å vurdere kilder og litteratur innen de aktuelle emnene.
Studenten skal vise evne til å analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innen de forskjellige emnene.
Studenten skal vise evne til å bruke relevante metoder for å skape historiografiske oversikter.
Generell kompetanse:
Studenten skal vise evne til å sette seg inn i avansert historiefaglig litteratur og være i stand til å underkaste fagstoff kritisk analyse.
Studenten skal vise evne til å videreformidle pensumlitteraturen på et avansert nivå.
Studenten skal vise evne til å anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder og emner.
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Type emne
Obligatorisk for lektorutdanning i samfunnsfag. Emnet undervises i oddetallsår, annet hvert år med HI304S Moderne nordnorsk historie.

Undervisningsform
Ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og seminarer.

Anbefalte forkunnskaper
Ingen

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Hjemmeeksamen 1 uke, 10-15 sider

Vurderingsordning
Hjemmeeksamen - individuell, 10-15 sider, 1 uker, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
HI302Sv1 Emner fra nordnorsk historie - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Bok
Holberg, Eirin og Merete Røskaft, Håløygriket, Nordlandshistoria, bind 1. Før 1600, Fagbokforlaget 2015. s. 97-110, 145-469 (337s)
Kompendium
Litteratur
Bertelsen, Reidar, ¿Vágar, en kortlevd by eller et urbant fiskevær?¿, i Brendalsmo, Jan, Eliassen, Finn-Einar og Terje Gansum (red.), Den urbane
underskog, Strandsteder, utvekslingssteder og småbyer i vikingtid, middelalder og tidlig nytid, Interface Media AS, 2009. s.199-211 (12s)
Bjørgo, Narve, ¿Vågastemna i mellomalderen¿ i Hamarspor, eit festskrift til Lars Hamre, Universitetsforlaget, 1982. s. 45-60 (15s)
Bratrein, Håvard Dahl, ¿Skjøttebåter og leidangsskip i Nord¿Norge¿, Acta Borealia 1.1 (1984). s. 27-37 (10s)¿
Hagen, Rune Blix, ¿«Ingen udediske mennesker skal stå til troende» Lagmannsdømming i nordnorske trolldomssaker 1647-1680¿, i Heimen, Bind
52, nr.2/2015, (2015). s. 148-168 (21s)
Hansen, Lars Ivar, ¿Sami Fisheries in the Pre-Modern Era: Household Sustenance and Market Relations¿, Acta Borealia 23, no. 1 (2006). s. 56-80. (24s)
Hansen, Lars Ivar, ¿The successive integration of Hålogaland and Finnm¿rk into the realm of the king of Norway¿, i Imsen, Steinar (red.), Rex
Insularum, The King of Norway and his `Skattlands¿ as a Political System c. 1260 ¿ c. 1450, Fagbokforlaget, 2014. s. 347 ¿ 369 (22s)
Hansen, Lars Ivar og Bjørnar Olsen, Samenes historie fram til 1750, Cappelen Akademisk Forlag, Cappelen Akademisk forlag, 2004. s. 234-247, 261284, 298-315 (57s)
Holberg, Eirin, kap. 5 ¿Yngre Jernalder 600-1030¿, Lenge før byen. Bodøs historie, Bind 1: Fram til 1816, Tapir akademisk forlag, 2009. s. 144-187
(43s)
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Høgetveit Berg, Sigrun, ¿The Influence of the reformation on Regligious Practice in the North¿, i The Protracted Reformation in Northern Norway. Vol.
2: Towards a Protestant North, Wehrhahn Verlag, 2016. s. 19-46 (27s)
Hutchinson, Alan, ¿Markebosettingene i pitesamisk område, Sør-Salten - alder og oppkomst¿, i Från kust til kyst, Ahpegattest ahpegaddaj. Møter,
miljø og migrasjon i pitesamisk område, Orkana Forlag, 2015. s. 51-83 (32s)
Hutchinson, Alan, kap. 19 ¿Nord-Norge i krisens tegn¿, i Alf Ragnar Nielssen (red.) Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk Norges kyst- og
fiskerihistorie, bind I, fram til 1720, Fagbokforlaget, 2014. s. 425-447 (22s)
Kiil, Alf, Da bøndene seilte - Bygdefarsbrukets historie i Nordlandene, Messel, 1993: s. 24-48, 73-83 (34s)
Nielssen, Alf Ragnar, Landnåm fra nord - utvandringa fra det nordlige Norge til Island i vikingtid, Orkana Forlag, 2012. s. 66-94 (28s)
Nielssen, Alf Ragnar, ¿Norwegian fisheries, c. 1100¿1850¿, i Starkey, David J., and Ingo Heidbrink, (red.), A history of the North Atlantic fisheries,
Hauschild, 1, 2009. s. 83-122. (39s)
Nielsen, Alf Ragnar, Kap. 14 ¿Fiskeriøkonomien styrkes og jektefarta til Bergen oppstår¿ og kap 16 ¿Livet i fiskeværene på 1500-tallet¿, i Alf Ragnar
Nielssen (red.) Fangstmenn, fiskerbønder og værfolk Norges kyst- og fiskerihistorie, bind I, fram til 1720, Fagbokforlaget, 2014. s. 321-335, 357-377
(34s)
Tveit, Miriam. ¿Integrasjon gjennom lovgivning? Rettsresepsjon i Hålogaland 1100-1500¿, Heimen, 2/15 (2015). s. 134-144 (10s)
Totalt 430 sider
Kilder
Jordanes, om Scandza, i Getica, fra 500-tallet, i The Gothic History of Jordanes in English Version: With an Introduction and Commentary. Princeton
University Press, 1915, s.55-57 (3s)
Paulus Diaconus, Historia langobardorum, fra 790-tallet, i Foulke, William Dudley, (overs.), History of the Lombards by Paul the Deacon, University
of Pennesylvania Press, 1907, s. 1-11 (12s)
¿Ottars beretning¿, fra 890-tallet, oversatt av Arnulf Sandved etter Bately, Jane, The Old English Orosius, 1980, trykt i NOU 1984: 18 Om samenes
rettsstilling, s. 643-644 (2s)
Historia Norvegiae, datert rundt 1160-tallet, oversatt av Astrid Salvesen 1969, trykt i NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling, s. 644-647 (3s)
¿Om Skreifiske, om tiund og om finner¿, Håkon Mangnussons rettarbot for Hålogaland fra 1313, omsett av Gudmund Sandvik, trykt i NOU 1984: 18
Om samenes rettsstilling, s. 647 (1.s)
¿Fredstraktat og grenseskil mellom Noreg og Russland¿, datert 1320-30-tallet, omsett av Gudmund Sandvik NOU 1984: 18 Om samenes rettsstilling,
s. 648 (1s)
Adam av Bremen, Om Norge og om øyene i verdenshavet, datert rundt 1070-tallet, i Beretningen om Hamburg stift, erkebiskopenes bedrifter og
øyrikene i Norden, overs. av Bjørg Tosterud Danielsen og Anne Katrine Frihagen, Aschehoug, 1993, 210-218. (9s.)
Soga om Raud den Rame: Finnes oversatt under Holberg, Eirin, kap. 5 «Yngre Jernalder 600-1030», Bodøs historie bind 1, Tapir akademisk forlag,
2009, s. 163-165
¿Om leidang¿, Skipan fra kong Håkon Magnusson til Hålogaland 1315, Tønsberg (R936-937-938), i Regesta Norvegica III, Kjeldeskriftfondet 1983, s.
288 (1s)
Pietro Querinis beretning, omsett av Marie Aalen, i Helge Wold, I paradisets første krets, Cappelen forlag, 1991, s. 139-144 (6s)
Totalt kilder: 39 sider
Totalt i kompendium 469 sider
Totalt pensum i kurset: 806 sider
For øvrig vil følgende kilder deles ut på undervisningen:
Utdrag fra Aslak Bolts Jordebok
Utdrag fra tingprotokoller
Rettarbot til alle Håløyger fra Olav, Sigurd og Magnus 1106, Frostatingslova, XVI.2
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Fagdidaktikk for historie HI315LS
Studenten må påregne kostnader til transport og eventuelt overnatting i
praksisopphold. Ellers ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
FAGDIDAKTIKK FOR HISTORIE HI315LS
Studiepoeng

10,0
Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

4. studieår

Nivå
Type emne

Obligatorisk for
lektorprogrammet

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2025

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Steinar Aas
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 71 62
steinar.aas@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet behandler historiefagets plass i skolen sett i relasjon til fagets funksjon i et bredere samfunnsperspektiv. Spørsmål knyttet til undervisning i
historie i skoleverkets trinn 8-13 sees i sammenheng med måten historie kan benyttes på i forbindelse med identitetsbygging og samfunnsutvikling.
Vi ser her på historiebruk og historiebevissthet i vid forstand, slik at emnet også dekker historieformidling innenfor områder som bl.a. museum,
minnepolitikk og kulturminnevern. Emnet gir kunnskap i fagdidaktisk teori og forskning, som gir innsikt i forsknings og utviklingsarbeid hos
institusjonene som formidler historiekunnskap. Samtidig skal historiedidaktikken gjøre studenten i stand til å reflektere over sin egen praksis og
skolens virksomhet. Målet med emnet er å gjøre studentene i stand til å utvikle levende og engasjerende undervisningsopplegg for historie på
bakgrunn av refleksjoner rundt forholdet mellom fag, skole og samfunn

Forkunnskapskrav
Studenter må være tatt opp på lektorutdanningen og ha fullført bachelordel av lektorprogrammet med C i snitt. Studenten må også ha fullført
foregående praksisperioder.

Kostnader
Studenten må påregne kostnader til transport og eventuelt overnatting i praksisopphold. Ellers ingen kostnader utover semesteravgift og
pensumlitteratur

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskaper om sentrale historieteoretiske perspektiver på forholdet mellom historiefag og samfunnsutvikling.
Studenten skal kjenne til historiedidaktiske teorier innenfor minnehistorieforskning og kulturminnevern.
Studenten skal ha kunnskaper om teknikker og metoder for å gjøre historieundervisningen interessant og tilgjengelig for alle elevgrupper.
Studenten skal ha kunnskaper om skolens rolle i samfunnet generelt, og historiefagets egenart som skolefag spesielt.
Ferdigheter
Studenten skal kunne reflektere over historieundervisningens mulige roller i forhold til kulturell og samfunnsmessig utvikling.
Studenten skal kunne utarbeide og gjennomføre undervisningsopplegg i historie som er godt tilpasset elevenes forutsetninger på den ene siden og
skoleverkets og samfunnets behov på den andre.
Studenten skal kunne utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse gjennom formativ og summativ vurdering.
Studenten skal kunne opptre i rollen som lærer og samhandle med elever, foresatte, kolleger og skoleledelse.
Generell kompetanse
Studenten skal kunne arbeide med spørsmål knyttet til fag, formidling og samfunn på en profesjonell måte.
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Type emne
Obligatorisk for lektorprogrammet

Undervisningsform
Ansikt til ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og seminar. Studentene forventes å bidra til seminarundervisningen med fremlegg.
Praktisk arbeid i undervisningsinstitusjon.

Anbefalte forkunnskaper
Emner i samfunnsfaglig didaktikk

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
3 uker

Eksamensbeskrivelse
Eksamen består av en muntlig presentasjon 20 minutter

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Praksis, 3 uker, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
Muntlig eksamen, 20 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HI315Sv1 Fagdidaktikk for historie - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Pensum blir publisert medio juni i foregående semester.
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Historikeren i samfunnet HI310LS
RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK TILSKUDD TIL STUDENTER SOM GJENNOMFØRER
PRAKSISSTUDIER VED NORD UNIVERSITET.
HISTORIKEREN I SAMFUNNET HI310LS
Studiepoeng

20,0

Nivå

Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

4. studieår

Type emne

Obligatorisk for
lektorprogrammet i
samfunnsfag

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningssemeste
r

Vår 2026

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

Wilhelm Jørn Karlsen
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 75 34
wilhelm.j.karlsen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
I denne modulen skal studentene, få tildelt en praksisplass. De skal bli kjent med skolen som arbeidsplass og arbeidsoppgaver som er aktuelle for en
lektor i historie. Oppgavene kan være utvikling av historiefaglige undervisningsopplegg for grunnskole, videregående skole o.a.
Modulen inneholder et mindre, teoretisk pensum (ca 450 sider), som omfatter historiedidaktikk og hvordan faget brukes i ulike sammenhenger, i
institusjoner som for eksempel arkiver og museer, samt i politikk og samfunnsliv for øvrig. Hver student skal i tillegg legge opp et begrenset
individuelt pensum (ca 250 sider) som støtter opp om det øvrige arbeidet studenten gjennomfører.
Faglig veiledning av studentene vil foregå i samarbeid mellom historikerne ved FSV og de aktuelle samarbeidspartnerne. Det skal utarbeides kontrakt
mellom veileder, student og ekstern samarbeidspartner. Kontrakten må være inngått og underskrevet ved semesterstart. I løpet av den første
måneden av semesteret som kurset gjennomføres i, utarbeides prosjektbeskrivelse som også inneholder arbeids- / framdriftsplan for
praksisarbeidet, og forslag på tema og problemstilling for den avsluttende prosjektoppgaven som skal leveres som eksamensoppgave. Godkjent
prosjektbeskrivelse vedlegges kontrakten.
Praksis skal dokumenteres gjennom praksisrapport og gjennom en skriftlig dokumentasjon av selve det historiske arbeidet (for eksempel fagartikkel,
dreiebok for utstilling, arkivkatalog, undervisningsopplegg). Disse to skriftlige arbeidene er utgangspunktet og grunnlaget for den skriftlige
eksamensoppgaven (prosjektoppgaven).
Det foreligger veiledende maler for prosjektbeskrivelse, praksisrapport og eksamen (prosjektoppgave)

Forkunnskapskrav
Studenter må være tatt opp på lektorutdanningen og ha fullført bachelordel av lektorprogrammet med C i snitt.

Kostnader
RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK TILSKUDD TIL STUDENTER SOM GJENNOMFØRER PRAKSISSTUDIER VED NORD UNIVERSITET.
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Læringsutbytte
Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskaper om historiedidaktikk og historiebruk, herunder hvordan faget brukes i ulike sammenhenger, for eksempel i arkiver
og museer.
Kandidaten har erfaringsbasert kunnskap om skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjem-samarbeid.
Ferdigheter
Studenten skal vise evne til å diskutere og ta selvstendig stilling til hvordan historisk kunnskap og historiske spørsmål kan anvendes på ulike måter,
samt dokumentere og drøfte et praksis-case via praksis- og prosjektrapport.
Kandidaten kan samhandle med elever, foresatte, kolleger, skoleledelse og andre aktører i skolen.
Generell kompetanse
Studenten skal vise evne til å sette seg inn avansert litteratur historiedidaktikk og historiebruk, samt være i stand til å anvende denne litteraturen i
historiefaglig praksis.
Studenten kan ta et selvstendig ansvar for læring, drive ledelse av læringsarbeid, og samarbeide med kollegaer.

Type emne
Obligatorisk for lektorprogrammet i samfunnsfag

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
I begynnelsen av semesteret (3-4 uker) vil det bli gitt ordinær undervisning knyttet til pensum. I resten av semesteret (februar, mars og april) skal
studentene gjennomføre det praktiske arbeidet hos den aktuelle samarbeidspartneren. Arbeidsomfanget (jf. emnets størrelse; 20 studiepoeng) skal i
hvert enkelt tilfelle framgå av godkjent prosjektbeskrivelse. Veiledning vil bli gitt av en av historikerne på FSV og oppnevnt veileder hos
samarbeidspartneren. Det vil også bli arrangert fellessamling ca. en gang i måneden der studentene kan legge fram problemer og erfaringer fra
arbeidet til diskusjon.

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
6 uker hvorav en avtalt periode skal være en sammenhengende periode med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Arbeidskrav - innlevering av prosjektskisse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Muntlig justering av oppgave.
Arbeidskrav - innlevering av praksisrapport, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Må være bestått før fremstilling til Muntlig justering av oppgave.
Praksis - 6 uker (klasseovertakelse), 6 uker, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
Muntlig justering av oppgave, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Oppgave - maks 25 sider, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
HI310S-001v1 Historikeren i samfunnet - oppgave - 14 studiepoeng.
HI310S-002v1 Historikeren i samfunnet - muntlig eksamen - 6 studiepoeng.
HI310Sv1 Historikeren i samfunnet - 18 studiepoeng.
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Leseemne for lektorutdanning i
samfunnsfag HI318LS
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
LESEEMNE FOR LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG HI318LS
Studiepoeng

10,0

Hvilket år i
studieprogrammet

4. studieår

Nivå

Høyere nivå

Type emne

Obligatorisk for
Lektorutdanning i
samfunnsfag.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningssemeste
r

Vår 2026

Undervisningsspråk

Engelsk og norsk

Malte Griesse
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4774022846
malte.griesse@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Studenten velger, i samråd med veileder, ut et pensum på 800 sider historiefaglig litteratur som støtter opp om emnet for planlagt masteroppgave.
Emnet må være relevant for undervisning i skoles trinn 8-13. Litteraturen skal være diskuterende forskningslitteratur og bør representere flere
forskjellige perspektiver på emnet. Litteratur som vil bli spesielt sentral for masteroppgaven kan ikke inngå i pensum. Undervisning gis som
individuell veiledning

Forkunnskapskrav
Må være tatt opp på lektorutdanningen i samfunnsfag og ha fullført de 3 første årene.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om hvordan historiefaglig forskningsdebatt foregår i forskjellige typer faglitteratur.
Studenten skal ha kunnskap om hvordan man finner fram til relevant og representativ
forskningslitteratur.
Studenten skal ha kunnskap om hvordan emner kan være skolerelevante.
Ferdigheter
Studenten skal kunne planlegge og utføre søk etter relevant, representativ og oppdatert
vitenskapelig litteratur.
Studenten skal kunne planlegge og gjennomføre undervisningsopplegg på basis av selvstendige undersøkelser i forskningslitteraturen.
Kompetanse
Studenten skal kunne sette seg inn i nye emner og formidle faglig innsikt på en reflektert og effektiv måte.

Type emne
Obligatorisk for Lektorutdanning i samfunnsfag.
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Undervisningsform
Ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Individuell veiledning og forelesninger.

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklig ordbok.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem

Eksamensbeskrivelse
Presentasjon - individuell, 20 minutter, karakterregel A-E, Beste A, Ikke bestått F

Vurderingsordning
Muntlig eksamen, 20 minutter, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
HI318Sv1 Leseemne for historie (selvvalgt pensum) - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
800 sider selvvalgt historiefaglig litteratur
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(Fag 2 - Statsvitenskap)

Internasjonale relasjoner PO118LS
Dette emnet gir generell kjennskap til ulike tema innenfor internasjonale
relasjoner. Hovedvekten er lagt til å forstå hva internasjonale relasjoner er med
utgangspunkt i sentrale teorier og perspektiver innenfor faget internasjonal
politikk. Det er spesielt lagt vekt på utenriks- og sikkerhetspolitiske temaer.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
INTERNASJONALE RELASJONER PO118LS
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk for
Bachelor i
Internasjonale
relasjoner og
årsstudiet i
Internasjonale
relasjoner.
Obligatorisk for
Lektorutdanningen i
samfunnsfag og
historie. Valgemne for
andre studier.

Undervisningssemeste
r

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø.

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Elisabeth Pettersen
Emneansvarlig
Førstelektor
+47 75 51 73 40
elisabeth.pettersen@nord.no

Søknadsfrist

Høst 2024

Beskrivelse av emnet
Dette emnet gir generell kjennskap til ulike tema innenfor internasjonale relasjoner. Hovedvekten er lagt til å forstå hva internasjonale relasjoner er
med utgangspunkt i sentrale teorier og perspektiver innenfor faget internasjonal politikk. Vi starter med teoretiske perspektiver, modeller og
begrepsapparat som beskriver den internasjonale arena. Deretter ser vi nærmere på ulike utenriks - og sikkerhetspolitiske aspekter ved samhandling
mellom stater. Makt på den internasjonale arena er også sentralt. Vi skal lære om utenriks- og sikkerhetspolitiske mål, virkemidler,
endringsprosesser, utfordringer og dilemmaer. Vi skal også se nærmere på utenrikspolitikk og internasjonal krisehåndtering. Spørsmål som blir
belyst er blant annet: Hva er sentrale emner innenfor internasjonale relasjoner og hva skiller internasjonale relasjoner og internasjonal politikk?
Hvilke teorier og perspektiver kan vi benytte i analyser? Hvilke mål og virkemidler finnes? Hva er makt og hvilke maktressurser er sentrale?

Adgangsregulering
Emne er obligatorisk for studenter på Lektorutdanningen i samfunnsfag som velger fordypning i Statsvitenskap.

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

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskaper
Få inngående kunnskaper om den internasjonale arena med utgangspunkt i teoretiske og empiriske analyser.
Få inngående kunnskaper om utenrikspolitikk, sikkerhetspolitikk, makt og maktbruk, slik dette kommer til utrykk på den internasjonale arena
Få grunnleggende kunnskaper om norsk-utenriks og sikkerhetspolitikk.
Ferdigheter
Få ferdigheter til å kunne drøfte empiriske problemstillinger i lys av ulike teoretiske retninger innenfor faget.
Få ferdigheter spesielt innenfor tema utenrikspolitiske problemstillinger og samarbeid på den internasjonale arena.
Få kunnskaper om hvilke prosesser og strukturer som er sentrale på den internasjonale arena og hva som kan styre staters valg av utenriks- og
sikkerhetspolitikk.
Generell kompetanse
Generell kompetanse knyttet til grunnleggende spørsmål innenfor rammen av fagområdet internasjonal politikk.
Generell kompetanse knyttet til det å forstå grunnlaget for hvorfor stater handler som de gjør på den internasjonale arena

Type emne
Obligatorisk for Bachelor i Internasjonale relasjoner og årsstudiet i Internasjonale relasjoner. Obligatorisk for Lektorutdanningen i samfunnsfag og
historie. Valgemne for andre studier.

Undervisningsform
Ansikt til ansikt.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Ukentlige forelesninger, seminarer og frivillig innlevering av tidligere gitte eksamensoppgaver med veiledning. Det legges ikke spesielt opp til at
emnet kan gjennomføres som fjernstudium, men mange har gjennomført emne som fjernstudent. Ved skoleeksamen må man møte opp på Campus
Bodø for å ta eksamen.

Anbefalte forkunnskaper
Ingen.

Hjelpemidler til eksamen
Generell

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Individuell skriftlig skoleeksamen på 6 timer. Eksamen kan besvares på enten norsk eller engelsk.

Vurderingsordning
Skoleeksamen, 6 timer, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
PO118Sv1 Internasjonale relasjoner - 10 studiepoeng.
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Pensumlitteratur
Pensumlisten finner du i Leganto

Side 41 av 70

(Fag 2 - Statsvitenskap)

Internasjonalt samarbeid og internasjonal
organisasjon STA1001
I dette emnet skal vi se nærmere på internasjonale organisasjoners oppbygging og
virkemåte samt forholdet mellom organisasjoner og stater.
Ingen ut over semesteravgift og pensumkostnader
INTERNASJONALT SAMARBEID OG INTERNASJONAL ORGANISASJON STA1001
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk for
Bachelor i
Internasjonale
relasjoner og
årsstudiet i
internasjonale
relasjoner. Kan også
tas som valgemne av
andre.

Undervisningssemeste
r

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Annelin Seppola
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 74 21
annelin.seppola@nord.no

Søknadsfrist

Høst 2024

Beskrivelse av emnet
Siktemålet med emnet er å utvikle studentenes analytiske forståelse av og innsikt i politiske prosesser på ulike nivå. Den første delen er knyttet til
teorier om internasjonalt samarbeid og internasjonale organisasjoner. Den andre delen tar for seg integrasjonsprosesser med særlig vekt på EUs
institusjoner og politiske prosesser, samt FN og NATO.

Forkunnskapskrav
Generell studiekompetanse eller realkompetanse etter gjeldende regelverk

Kostnader
Ingen ut over semesteravgift og pensumkostnader

Læringsutbytte
Kunnskap
Legge for dagen innsikt i problemer og utfordringer ved internasjonalt samarbeid og forholdet mellom internasjonale organisasjoner og suverene
stater.
Kjenne til politikkutforming i ulike sektorer.
Ferdigheter
Demonstrere kunnskap om sentrale teorier, perspektiver og modeller i studiet av flernivåstyring og spesielt kunne reflektere omkring muligheter
og begrensninger ved bruken av teori og modeller.
Generelle ferdigheter:
Generelle ferdigheter i å anvende teoretiske perspektiver i analyser av politikkutforming, iverksetting og samarbeid.
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Type emne
Obligatorisk for Bachelor i Internasjonale relasjoner og årsstudiet i internasjonale relasjoner. Kan også tas som valgemne av andre.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Ukentlige forelesninger og seminarer

Vurderingsordning
Skoleeksamen, 5 timer, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
STA1000v1 Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon - 10 studiepoeng.
STA2002v1 Politikkutvikling og flernivåstyring - 10 studiepoeng.
STA2001v1 Politikkutvikling og flernivåstyring - 10 studiepoeng.
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(Fag 2 - Statsvitenskap)

Komparativ politikk med didaktikk PO114LS
Komparativ politikk er et emne innenfor statsvitenskapen som har til hensikt å
sammenligne politiske systemer på tvers av landegrenser. Vi er spesielt opptatt av å
forstå hva som er grunnlaget for ulike politiske systemer, hvordan disse utvikler seg
over tid og hvilke konsekvenser dette for for de som bor i landene vi studerer.
Sentrale tema er stats og nasjonsbyggings prosesser, ulike styringsformer, partier,
partisystemer, politisk kultur og forholdet mellom styreform og politisk utøvelse.
Kunnskaper: -Grunnleggende kunnskaper om stats- og nasjonsbyggingsprosesser,
om demokratiteori og demokratiske og autoritære regimer, valg og valgsystemer,
regjeringstyper og forholdet mellom utøvede og lovgivende makt. - ha bred
kunnskap om kriterier og krav til demokratiske styresett og hva som skiller disse fra
andre styreformer - ha grunnleggende kunnskaper om sammenhengen mellom
politisk styresett og velferd og hvilke betingelser som må fylles for å øke
befolkningens velferd - ha kunnskaper om premisser for formidling og hvordan
undervisning innenfor det statsvitenskapelige fagfeltet kan gjennomføres i praksis.
Ferdigheter: - demonstrere evnen til å sette sammen og redegjøre for sentrale
faglige problemstillinger - kunne reflektere over statsvitenskapelige
problemstillinger knyttet til undervisningsmetoder/undervisningsopplegg - ha
grunnleggende ferdigheter i komparative metoder og framgangsmåter Generell
kompetanse: - kunne formidle og anvende relevante kunnskaper innenfor fagfeltet
- kunne drøfte problemstillinger i lys av et faglig begrepsapparat - kunne diskutere
fagdidaktiske spørsmål i forhold til fagets innhold.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
For kostnader knyttet til praksis henvises til Nord Universitets retningslinjer for
økonomisk tilskudd i forbindelse med praksis:
RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK TILSKUDD TIL STUDENTER SOM GJENNOMFØRER
PRAKSISSTUDIER VED NORD UNIVERSITET.
KOMPARATIV POLITIKK MED DIDAKTIKK PO114LS
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Undervisningssemeste
r

Side 44 av 70

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Obligatorisk for
studenter lektor i
samfunnsfag.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Høst 2024

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

Elisabeth Pettersen
Emneansvarlig
Førstelektor
+47 75 51 73 40
elisabeth.pettersen@nord.no

Beskrivelse av emnet
Komparativ politikk er en retning innenfor statsvitenskapen som har til hensikt å sammenligne politiske systemer på tvers av landegrenser. Vi er
spesielt opptatt av å forstå grunnlaget for ulike politiske systemer og hvordan disse utvikler seg over tid. Studentene får grunnleggende kunnskaper
om stats- og nasjonsprosesser, om ulike styresett, valg, velgere, partier og partisystemer.
I dette emne får studentene øve seg på å analysere grunnlaget for denne politikken i lys av teori og faglig begrepsapparat.

Adgangsregulering
Lektorutdanningen i Samfunnsfag

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på lektorutdanningen i samfunnsfag.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
For kostnader knyttet til praksis henvises til Nord Universitets retningslinjer for økonomisk tilskudd i forbindelse med praksis:
RETNINGSLINJER FOR ØKONOMISK TILSKUDD TIL STUDENTER SOM GJENNOMFØRER PRAKSISSTUDIER VED NORD UNIVERSITET.

Læringsutbytte
Kunnskaper
Stats og nasjonsbyggingsprosesser
Ulike former for demokrati
Ulike former for autoritært styresett
Ulike politiske kulturer, valgsystemer, partisystemer, parlamenter, regjeringstyper og administrative offentlige systemer
Ulike kriterier for et godt samfunn
Sammenhenger mellom politisk styresett og velferd i befolkningen
Hvilke betingelser som må oppfylles for å øke befolkningens velferd
Studenten skal kjenne grunnleggende premisser for å formidling og undervisning i statsvitenskap.
Ferdigheter
Demonstrere evne til å redegjøre for disse temaene og å gjøre sammenligninger mellom ulike land
Studenten skal kunne reflektere over statsvitenskapelige undervisningsmetoder.
Generell kompetanse
Ha kunnskap om komparativ teori og metode, og om styreformer og effekter av disse.
Generell kompetanse om komparativ teori og metode
Kriterier på et godt samfunn, demokratiteori, nasjonalisme, stats- og nasjonsbygging.
Ha generelle kunnskaper om å analysere politiske kulturer, valgsystemer, regjeringer og parlamenter og komparasjon av administrative offentlige
systemer.
Studenten skal kunne diskutere fagdidaktiske spørsmål.

Type emne
Obligatorisk for studenter lektor i samfunnsfag.

Undervisningsform
To timers forelesning og et påfølgende seminar pr. uke.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og seminarer, der studentene arbeider i grupper og presenterer løsninger på oppgitte problemstillinger.
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Hjelpemidler til eksamen
Generelle hjelpemidler

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
3 uker praksis

Eksamensbeskrivelse
5 timer individuell skoleeksamen, muntlig eksamen i gruppe som kan bestå av to til fem studenter, praksis over tre uker.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Praksis - 3 uker, 3 uker, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
Muntlig eksamen - gruppe, 1 timer, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
PO114Sv1 Komparativ politikk - 5 studiepoeng.
PO114Sv2 Komparativ politikk - 5 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Draper, Alan & Ansil Ramsay (2012) The Good Society. An introduction to comparative politics. New York: Pearson Longman. (350 s) (2nd edition)
Hague, Rod & Martin Harrop (2016) Comparative Government and Politics. An Introduction. New York: Palgrave Macmillian. (10th edition.
Paperback). (370 s)
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(Fag 2 - Statsvitenskap)

Politiske ideololgier PO112LS
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
POLITISKE IDEOLOLGIER PO112LS
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Type emne

Obligatorisk for
lektorutdanningen i
samfunnsfag med fag
2 statsvitenskap

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

Erik Christensen
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 76 83
erik.christensen@nord.no

Beskrivelse av emnet
Sentrale temaer på kurset er politiske ideologier som; liberalisme, konservatisme, kommunisme, sosialisme, sosialdemokrati, nazisme, fascisme,
feminisme, populisme, islamisme, multikulturalisme og økoradikalisme/økofascisme. Kurset gjør rede for de idehistoriske linjene tilbake til de
klassiske filosofer, men setter det i kontekst med bevegelser og strømninger i dagens samfunn, internasjonalt såvel som i Norge

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på lektorutdanningen i samfunnsfag.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskaper
Ha kunnskap om ulike politiske ideologier - dets opprinnelse og relevans i dag
Kunne redegjøre for ideologienes sentrale teoretikere
Ferdigheter
Kunne sammenligne og analysere ideologienes kjerneideer, verdisyn, menneskesyn, metoder for samfunnsendring, politisk og økonomisk
styresett, og internasjonal utbredelse.
Generell kompetanse:
Studentene skal kunne redegjøre for diskursen som pågår om politisk ideologi, der liberalismen utfordres av konservative, sosialister, marxister,
sosialdemokrater, feminister, populister og islamister.

Type emne
Obligatorisk for lektorutdanningen i samfunnsfag med fag 2 statsvitenskap

Undervisningsform
Undervisning "ansikt til ansikt" i form av forelesninger og seminarer ledet av faglærer. I tillegg gis det en frivillig prøveeksamen, der studentene får
skriftlig tilbakemelding.
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Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger og seminarer.

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis -evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Vurderingsordning
Skriftlig skoleeksamen, 5 timer, karakterregel Bokstavkarakterer

Overlappende emner
PO112Sv1 Politisk teori - 10 studiepoeng.
PO112Sv2 Politisk teori - 10 studiepoeng.
PO112Sv3 Politiske ideologier - 10 studiepoeng.

Pensumlitteratur
Malnes, R. og K. Midgaard (2009): Politisk tenkning. Oslo: Universitetsforlaget. (241 s.)
Liedman, S. E. (1994): Fra Platon til kommunismens fall. Oslo: Cappelen. (155 s.)
Østerud, Ø.(2014): Statsvitenskap. Kap 14 og 15. Oslo: Universitetsforlaget. (20 s.)
Kompendium: Politisk teori PO112S (ca 300 s.)
Vær obs på at det kan komme pensumendringer. Pensum revideres hvert år. Pensum pulisert etter 1.november semesteret før, er gjeldende.
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(Fag 2 - Statsvitenskap)

Norsk politikk og Norge i verden PO111LS
Emnet presenterer grunnbegreper i studiet av offentlig politikk, og gir en
grunnleggende innføring i det norske politiske styringssystemet. Oppbyggingen og
virkemåten til det politiske og administrative styringssystemet både på nasjonalt,
regional og lokalt nivå blir beskrevet. I tillegg har emnet et fokus på norske politiske
interesser og hvordan norsk politikkutforming påvirkes av internasjonale
organisasjoner og avtaler, spesielt NATO, FN og forholdet til EU gjennom EØSavtalen.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
NORSK POLITIKK OG NORGE I VERDEN PO111LS
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Type emne

Obligatorisk for
lektorutdanningen i
samfunnsfag fag 2
statsvitenskap

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

Beate Steinveg
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4775517678
beate.steinveg@nord.no

Beskrivelse av emnet
Emnet presenterer grunnbegreper i studiet av offentlig politikk. Det gir en grunnleggende innføring i det norske politiske og administrative
styringssystemet og innblikk i prosessene hvor politiske beslutninger utformes og fattes. Oppbyggingen og virkemåten til det politiske og
administrative styringssystemet både på nasjonalt, regional og lokalt nivå blir beskrevet.
Sentrale elementer ved styringssystemene som tas opp i emnet er politikk, demokrati, makt og nasjonale interesser. Den parlamentariske
styringskjeden i Norge er også sentral, og emnet har et fokus på valg, velgernes holdninger, politiske partier og politiske skillelinjer. I tillegg får
studentene en innføring i sammensetningen av Stortinget og regjeringen, og hvordan politiske beslutninger vedtas og iverksetting av offentlig
politikk.
Emnet har videre et fokus på norske politikkområder og norske interesser, og hvordan internasjonalt samarbeid, internasjonale organisasjoner og
internasjonale avtaler legger føringer for handlingsrommet i norsk innenriks- og utenrikspolitikk.

Forkunnskapskrav
Studenten må være tatt opp på lektorutdanningen i samfunnsfag.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskap
ha kunnskap om oppbyggingen og virkemåten til sentrale norske politiske og administrative institusjoner på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
ha kunnskap om hvordan offentlig politikk utformes og iverksettes
ha kunnskap om Norges forhold til EU, og norsk utenrikspolitikk
Ferdigheter
kunne gjøre rede for grunnleggende begrepene i studiet av norsk offentlig politikk og administrasjon
kunne gjøre rede for sentrale norske politikkområder og hvordan norske interesser fremmes internasjonalt
kunne vurdere betydningen av internasjonalt samarbeid og avtaler gjennom internasjonale samarbeidsorganer for norsk innenriks- og
utenrikspolitikk
Generell kompetanse
kunne anvende forskningsbasert kunnskap i faglige og allmennpolitiske diskusjoner om sentrale spørsmål som gjelder de politiske
styringssystemene i Norge, sentrale norske politikkområder, og hvordan norsk politikkutforming og interessehevding påvirkes av internasjonale
organisasjoner og avtaler
Studenten skal kunne diskutere fagdidaktiske spørsmål

Type emne
Obligatorisk for lektorutdanningen i samfunnsfag fag 2 statsvitenskap

Undervisningsform
Undervisning "anskt til ansikt".

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Forelesninger to timer i uka og påfølgende seminar. Studentene skal ha lest pensum på forhånd til forelesningene, og seminarene brukes til
gruppearbeid og diskusjoner i plenum av tema fra foregående forelesning.

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Arbeidskrav - skriftlig individuell oppgave 4-5 sider. Intern sensur. Godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan delta
på skoleeksamen. Dersom arbeidskravet ikke godkjennes får studenten mulighet til å levere et nytt forsøk.
Skoleeksamen 4 timer - Karakter A-F.

Vurderingsordning
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(Fag 2 - Statsvitenskap)

Globalisering og internasjonal politisk
økonomi IN107LS
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
GLOBALISERING OG INTERNASJONAL POLITISK ØKONOMI IN107LS
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Type emne

Obligatorisk på
lektorutdanning i
samfunnsfag med fag
2 statsvitenskap

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Undervisningsspråk

Norsk

Søknadsfrist

Håkan Torleif Sandersen
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 76 08
hakan.t.sandersen@nord.no

Beskrivelse av emnet
Globalisering og internasjonal økonomi er et emne som gir studentene innsikt i teoretiske, analytiske og empiriske forhold på den internasjonale
arena med særlig vekt på globalisering. Emnet drøfter og vurdere ulike sider ved globaliseringsprosesser, internasjonale institusjoners oppbygging
og virkemåte, samt ulike tema innenfor studiet av internasjonal politisk økonomi, som for eksempel globale kriser. Emnet ser også på hva som
preger samhandlingen mellom stater og mellom organisasjoner og stater på den internasjonale arena. Spørsmål som blir belyst er blant annet: Hva
er globalisering og hvilke ulike former for globalisering finnes? Hva fremmer og hva hemmer globalisering? Hvilke konsekvenser får globalisering for
stater, organisasjoner og mennesker?
Emnet er langsgående, med ukentlige forelesninger

Forkunnskapskrav
Generell studiekompetanse etter gjeldende norske regler.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur

Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten kunne:
Kunnskaper
Inngående teoretiske og empiriske kunnskaper om tema globalisering og globaliseringsprosesser
Om internasjonale organisasjoners rolle og virkemåte på den internasjonale arena
Om NATO, EU samt mellomstatlig samarbeid i generell forstand
Kunnskap om globale økonomiske kriser, hvordan de arter seg og hva som kan forklare krisene
Ferdigheter
Økonomiske, politiske og kulturelle globaliseringsprosesser, slik at de kan drøfte empiriske problemstillinger i lys av teoretiske perspektiver,
modeller og begrepsapparat.
Å drøfte ulike problemstillinger og dilemmaer globalisering forårsaker
Å kunne se ulike grunner til at globale kriser oppstår og å forstå hvilke dilemmaer som reiser seg i lys av disse.
Generell kompetanse
Ha kompetanse i å drøfte ulike globaliseringsproblemstillinger i lys av ulike samfunnsvitenskapelige teorier, perspektiver og begrepsapparat.
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Type emne
Obligatorisk på lektorutdanning i samfunnsfag med fag 2 statsvitenskap

Undervisningsform
Emnet har ukentlige forelesninger
Det vil ligge generell informasjon, forelesninger, notater, videoer og arbeidsoppgaver på Canvas

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Ukentlige forelesninger

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Vurderingen i emnet består av en hjemmeeksamen og en skoleeksamen
Hjemmeeksamenen (individuell) varer i 5 dager, og skal være på max 10 sider Skoleeksamenen (individuell) er på 4 timer

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Hjemmeeksamen - maksimalt 10 sider, 5 dager, teller 40/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Skoleeksamen, 4 timer, teller 60/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
PO113Sv1 Globalisering og internasjonal politikk - 10 studiepoeng.
PO113Sv2 Globalisering og internasjonal politikk - 10 studiepoeng.
IN107Sv3 Globalisering og internasjonal politisk økonomi - 10 studiepoeng.
IN107Sv2 Globalisering og internasjonal politikk - 10 studiepoeng.
IN107Sv1 Globalisering og internasjonal politikk - 10 studiepoeng.
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(Fag 2 - Engelsk)

Engelsk språk og språkvitenskap for
Lektorutdanning 8-13 SP155L
Hva kan du når du kan et språk? Vi søker svar på dette ved å se på det engelske
språket: hvordan det uttales, hvordan ord, fraser, og setninger bygges opp, hvordan
det tilegnes av barn, hvordan det brukes i sosial kontekst, hvordan engelsk varierer
i ulike deler av den engelsktalende verden, og hvordan språket har forandret seg,
og fortsetter å forandre seg, over tid.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
ENGELSK SPRÅK OG SPRÅKVITENSKAP FOR LEKTORUTDANNING 8-13 SP155L
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgfritt

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Patrik Anders Bye
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
patrik.bye@nord.no

Undervisningsspråk
Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Dette kurset gir en innføring i studiet av språk som vitenskap ved hjelp av eksempler fra engelsk og den engelsktalende verden. Vi begynner med
en undersøkelse av begrepene «språk», «kommunikasjon» og «signalisering», tar opp hvilke evner som ligger bak, og argumenterer for at språk er en
type kunnskap som menneskelige barn er biologisk rustet til å tilegne seg. Første del av kurset ser på hva denne «språkkunnskapen» innebærer, og
gir en oversikt over de grunnleggende begrepene og teoriene for analyse av engelsk grammatikk, ordforråd, uttale og betydning. Andre del av kurset
ser på hvordan språk brukes i kommunikasjon og signalisering, og introduserer grunnleggende konsepter og teorier for å forklare sosial, kulturell og
historisk variasjon, med fokus på situasjonen i engelskspråklige land.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på lektorutdanning i samfunnsfag

Forkunnskapskrav
Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på lektorutdanningen i samfunnsfag og lærere med fullført lærerutdanning.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur
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Læringsutbytte
KUNNSKAP
Etter å ha fullført kurset, vil studentene kunne:
forklare hva «språk», «kommunikasjon» og «signalisering» innebærer, og hvordan språk kan tilnærmes vitenskapelig
forklare hvordan engelske ord og setninger er bygd opp og tolket
redegjøre for hvordan engelsk brukes i kommunikasjon og signalisering av sosial tilhørighet
beskrive hvordan engelsk varierer geografisk, sosialt og historisk
FERDIGHETER
Etter å ha fullført kurset, vil studentene kunne:
analysere strukturen til engelske ord og setninger ved hjelp av gjeldende faglige konvensjoner
transkribere uttrykk på engelsk ved hjelp av det internasjonale fonetiske alfabetet (IPA)
finne og vurdere vitenskapelige kilder for engelsk språk og språkvitenskap
diskutere engelsk språk og språkvitenskap ved hjelp av passende begreper og terminologi
oppdatere og utvide ens kunnskap om engelsk språk og språkvitenskap
GENERELL KOMPETANSE
Etter å ha fullført kurset, vil studentene kunne:
reflektere over og anvende begreper fra engelsk språk og språkvitenskap på nye fakta
kritisk vurdere diskusjoner i media om språkvitenskap og engelsk språk
formidle relevansen av lingvistikk og engelsk for utdanning, livsferdigheter, demokratisk deltakelse og bærekraftig sosial utvikling i vår egen tid
samarbeide med andre studenter om planlegging og gjennomføring av en muntlig presentasjon som formidler et forskningsresultat fra engelsk
språk og lingvistikk

Type emne
Valgfritt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen er campus-basert med ukentlig undervisning (12 uker). Undervisningen gis i form av forelesninger og gruppearbeid. Det vil være tid
for personlig veiledning utenom undervisningen etter behov. Studenter forventes å ha tilgang til internett, nærmere bestemt vårt digitale klasserom
Canvas samt bibliotekets elektroniske samlinger.

Anbefalte forkunnskaper
Kurset forutsetter språklige ferdigheter i engelsk på høyt nivå, både skriftlig og muntlig, tilsvarende det nivået som oppnås ved å ta engelsk som
fordypningsfag ved videregående skole, dvs. 5 uketimer fordypning også andre året ved videregående skole, med karakter 4 eller bedre. Studenter
forventes å ha en forståelse av grunnleggende begrep i grammatikken, spesielt ordklasser som verb, substantiv, preposisjon, adjektiv, og relasjoner
som subjekt, direkte objekt, indirekte objekt, og samsvar.
Grunnleggende IKT-ferdigheter forutsettes. Studenter forventes å ha, eller erverve seg ferdighetene til å:
formatere oppgaver ved hjelp av tekstbehandlingsprogram i tråd med gjeldende stilmanual;
konvertere dokumenter til PDF-format for innlevering;
laste ned, installere og kjøre spesialisert programvare.

Hjelpemidler til eksamen

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

Emneevaluering
Emnet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis- og sluttevaluering). Disse inngår som en del av universitetets kvalitets
sikringssystem.
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Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse (OD) 85 %, godkjent / ikke godkjent
Arbeidskrav (AK), Muntlig gruppepresentasjon, vurderes som godkjent/ikke godkjent
Mappe (MA) bestående av tre skriftlige arbeider:
1: Kort essay
2: Analyse og transkripsjon
3. Essay over selvvalgt tema
Mappa teller 100% av karakter i emnet, vurderes A-F.
Obligatorisk deltakelse og arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

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.
Mappe, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
SP107L-001v3 Engelsk lingvistikk, skriftlig skoleeksamen - 10 studiepoeng.
SP126Lv1 Litterære sjangrer og analyse - 5 studiepoeng.
SP189Lv1 Engelsk språk for nett- og praksisbasert lærerutdanning 5-10 - 15 studiepoeng.
SP107Lv1 Engelsk lingvistikk - 10 studiepoeng.
SPR150Lv1 Engelsk språk - 15 studiepoeng.
SPR101Lv1 Engelsk språk - 15 studiepoeng.
SP160Lv1 Engelsk fagdidaktikk - 5 studiepoeng.
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(Fag 2 - Engelsk)

Britiske studier for Lærerutdanning 8-13 SP156L
Semesteravgift og pensumlitteratur. Kursavgiften for studietur er rundt kr. 2500 og
inkluderer skolepenger samt innkvartering. Utgifter til reise og mat kommer i
tillegg.
BRITISKE STUDIER FOR LÆRERUTDANNING 8-13 SP156L
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgfritt

Undervisningssemeste
r

Høst 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Engelsk

Ken Runar Hanssen
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
75 51 72 62
ken.r.hanssen@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Britiske studier er et emne som vil gi lektorstudenten en grundig innføring i den britiske litteraturhistorien så vel som å gi dem en forståelse for de
forskjellige sosiale, kulturelle og historiske kontekster for hvert verk. I tillegg vil studenten bli introdusert for et rikt utvalg britisk ungdomslitteratur
satt inn i en litteraturteoretisk og didaktisk sammenheng.
En ukelang studietur til Det norske studiesenteret (NSC) ved Universitetet i York inngår som en obligatorisk del av dette emnet. Studenter som ikke
har anledning til å delta, må gjennomføre en kompensatorisk skriftlig hjemmeoppgave mens de øvrige studentene er i York.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på lektorutdanning i samfunnsfag

Forkunnskapskrav
Emnet er forbeholdt studenter tatt opp på lektorutdanningen i samfunnsfag og lærere med fullført lærerutdanning.

Kostnader
Semesteravgift og pensumlitteratur. Kursavgiften for studietur er rundt kr. 2500 og inkluderer skolepenger samt innkvartering. Utgifter til reise og
mat kommer i tillegg.
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Læringsutbytte
Etter fullført kurs skal studenten:
Kunnskap:
ha kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land, deriblant sentrale verk i engelskspråklig
litteraturtradisjon
ha kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst
ha kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
ha kjennskap til noen varianter av engelsk
ha kjennskap til et vidt spekter av lærebøker og andre læringsressurser som kan brukes i opplæringen
ha kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter
Ferdigheter:

kunne bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god språkmodell for elevene
kunne bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
kunne legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon
til egen kultur, med hovedvekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster for barn
kunne velge ut og tilrettelegge arbeid med tekster fra engelsktalende land for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte
kunne analysere, velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og ungdom, samt anvende et presist og tilpasset
begrepsapparat i arbeidet med tekst
kunne tilrettelegge for at elevene kan skape muntlige, skriftlige og sammensatte tekster med flyt, presisjon og sammenheng
kunne tilrettelegge for elevenes læring om og videre utforskning av samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
kunne arbeide selvstendig med problemstillinger i faget
Generell kompetanse:

kunne vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse
kunne arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

Type emne
Valgfritt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen er campus-basert med ukentlig undervisning (12 uker).Undervisningen foregår som forelesninger og seminarer. I tillegg vil det være
selvstendig arbeid med oppgaver.

Anbefalte forkunnskaper
Selv om studiets formelle faglige forutsetning er generell studiekompetanse med lærerkrav, vil det likevel være er klar fordel å kunne starte studiet
med språklig ferdighet som etter fordypningsfag i engelsk ved videregående skole, dvs. 5 uketimer fordypning også andre året ved videregående
skole, med karakter 4 eller bedre.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtveis - evaluering og slutt - evaluering). Evalueringene inngår som
en del av universitetets kvalitets sikringssystem.

Praksis
Se studieprogrambeskrivelse.
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Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse (OD1): Deltakelse undervisning (minimum 85%): Godkjent / Ikke godkjent
Obligatorisk deltakelse (OD2): Deltakelse studietur til York/Kompensatorisk hjemmeoppgave: Godkjent / Ikke godkjent
Arbeidskrav (AK): 3 Nettseminarer: Delta digitalt i faglige diskusjoner ved å skrive minimum 1 faglig innlegg som en kommentar på et gitt tema, samt
kommentere innleggene til medstudenter. Godkjent / Ikke godkjent
Hjemmeeksamen (HJ): Varighet 1 uke, karakterregel A - F (teller 33/100 av total karakter i emnet)
Skriftlig skoleeksamen (SK): Varighet 6 timer, karakterregel A - F (teller 67/100 av total karakter i emnet)
Obligatorisk deltakelse og arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse 1 - minimum 85% deltakelse , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Obligatorisk deltakelse 2 - deltakelse studietur, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen, individuell, 2 uker, teller 33/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Skriftlig skoleeksamen, 6 timer, teller 67/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
SP102L-001v1 Britiske studier - skriftlig skoleeksamen - 10 studiepoeng.
SP121Lv1 Ungdomslitteratur - 5 studiepoeng.
SP102Lv1 Britiske studier - 10 studiepoeng.
SP198Lv1 Britiske studier for nett- og praksisbasert lærerutdanning 5-10 - 15 studiepoeng.
SP139Lv1 Britiske studier for Lærerutdanning 1-7 - 15 studiepoeng.
SP161Lv1 Engelsk språk- og litteraturdidaktikk - 5 studiepoeng.
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(Fag 2 - Engelsk)

Praksis for fag 2 - trinn 8.-13. PRA1017
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
PRAKSIS FOR FAG 2 - TRINN 8.-13. PRA1017
Studiepoeng

0,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Høst 2024 Vår 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Norsk

Benat Elortza Larrea
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4774022805
benat.e.larrea@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
3 uker (15 dager) veiledet, vurdert og variert praksis i grunnskolen og/eller den videregående skolen, der innholdet skal knyttes opp mot
fagdidaktikk. Praksisemnet er knyttet til fag 2 for Lektorutdanning i samfunnsfag.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på lektorutdanningen i samfunnsfag.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskap:
Kandidaten
• har bred kunnskap om sentrale temaer, begreper, teorier og metoder innen fagområdet
• har innsikt i etiske problemstillinger innen fagområdet
• har kjennskap til nytenkning innen fagområdet og betydningen for skolefaget

Ferdigheter:
Kandidaten
• kan bruke relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer
• kan reflektere over egen faglig utøvelse, samt oppdatere egen kompetanse innen fagområdet
• kan anvende relevant digital teknologi innen fagområdet

Generell kompetanse:
Kandidaten
• kan planlegge for og gjennomføre variert undervisning og dybdelæring innen fagområdet
• kan formidle sentralt fagstoff både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Praksisopplæring i skole

Emneevaluering
Evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
3 uker (15 dager)

Eksamensbeskrivelse
Praksis (PR) vurderes av praksislærer i samråd med praksisansvarlige som bestått/ikke bestått ut fra gjennomføringsevne, delaktighet, egnethet og
innsats.

Vurderingsordning
Praksis, 3 uker, karakterregel Bestått/ Ikke bestått
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(Fag 2 - Engelsk)

Amerikanske studier for lektorutdanning 813 SP157L
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
AMERIKANSKE STUDIER FOR LEKTORUTDANNING 8-13 SP157L
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgfritt

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Jessica Allen Hanssen
Emneansvarlig
Professor
+47 75 51 77 78
jessica.a.hanssen@nord.no

Undervisningsspråk
Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Amerikanske studier er et emne som vil gi lektorstudenten en grundig innføring i den amerikanske litteraturhistorien så vel som å gi dem en
forståelse for de forskjellige sosiale, kulturelle og historiske kontekster for hvert verk. I tillegg vil studenten bli introdusert for et rikt utvalg
amerikansk ungdomslitteratur satt inn i en litteraturteoretisk og didaktisk sammenheng.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på lektorutdanning i samfunnsfag.

Forkunnskapskrav
Emnet er forbeholdt studenter med studierett på lektorutdanningen i samfunnsfag

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Etter fullført emne skal studenten:
Kunnskap:
ha kunnskap om samfunnsliv, historie og et rikt utvalg kulturuttrykk i engelsktalende land, deriblant sentrale verk i engelskspråklig
litteraturtradisjon
ha kunnskap om teksters struktur og språklige virkemidler og om kritiske og analytiske tilnærminger til litteratur og annen tekst
ha kjennskap til sjangere og deres sentrale kjennetegn, samt normer for akademisk tekstproduksjon, ansvarlig kildebruk og personvern
ha kjennskap til noen varianter av engelsk
ha kjennskap til et vidt spekter av lærebøker og andre læringsressurser som kan brukes i opplæringen
ha kunnskap om hvordan muntlig og skriftlig språk kan integreres i inspirerende og meningsfulle aktiviteter
Ferdigheter:
kunne bruke engelsk sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig tilpasset målgruppen i ulike situasjoner og være en god språkmodell for elevene
kunne bruke målspråket sikkert og funksjonelt muntlig og skriftlig i ulike situasjoner og sjangere med presisjon, flyt og sammenheng
kunne legge til rette for elevers arbeid med engelskspråklige tekster og utforskning av levesett og kulturuttrykk i engelsktalende land sett i relasjon
til egen kultur, med hovedvekt på skriftlige, muntlige og sammensatte tekster for barn
kunne velge ut og tilrettelegge arbeid med tekster fra engelsktalende land for barn og ungdom på en variert, utfordrende og inspirerende måte
kunne analysere, velge ut og tilrettelegge for arbeid med engelskspråklige tekster for barn og ungdom, samt anvende et presist og tilpasset
begrepsapparat i arbeidet med tekst
kunne tilrettelegge for at elevene kan skape muntlige, skriftlige og sammensatte tekster med flyt, presisjon og sammenheng
kunne tilrettelegge for elevenes læring om og videre utforskning av samfunnsliv, historie og kulturuttrykk i engelsktalende land
kunne arbeide selvstendig med problemstillinger i faget
Generell kompetanse:
kunne vedlikeholde og utvikle egen språklige kompetanse
kunne arbeide selvstendig og sammen med andre for å løse identifiserte problemer knyttet til elevers læring og utvikling i engelskfaget

Type emne
Valgfritt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Undervisningen består av forelesninger og seminarer. Det gis også veiledning.

Anbefalte forkunnskaper
Det anbefales å starte studiet med en språklig ferdighet i engelsk tilsvarende fordypningsfag i engelsk ved videregående skole, dvs. 5 uketimer
fordypning også andre året ved videregående skole, med karakter 4 eller bedre.

Emneevaluering
Evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

Eksamensbeskrivelse
Obligatorisk deltakelse (OD): Deltakelse undervisning (minimum 85%): Godkjent / Ikke godkjent
Arbeidskrav (AK): 3 Nettseminarer: Delta digitalt i faglige diskusjoner ved å skrive minimum 1 faglig innlegg som en kommentar på et gitt tema, samt
kommentere innleggene til medstudenter. Godkjent / Ikke godkjent
HJ: Hjemmeeksamen, varighet 1 uke, karakterregel A - F, teller 33/100
MU: Muntlig eksamen, varighet 1 time, karakterregel A - F, teller 67/100
Obligatorisk deltakelse og arbeidskrav må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
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Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse - minimum 85% deltakelse , teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Arbeidskrav, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Hjemmeeksamen, individuell, 2 uker, teller 33/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .
Muntlig eksamen, 1 timer, teller 67/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Overlappende emner
SP109L-003v2 Amerikanske studier - muntlig eksamen - 10 studiepoeng.
SP121Lv1 Ungdomslitteratur - 5 studiepoeng.
SP109Lv1 Amerikanske studier - 10 studiepoeng.
SP195Lv1 Amerikanske studier for nett- og praksisbasert lærerutdanning 5-10 - 15 studiepoeng.
SP138Lv1 Amerikanske studier for Lærerutdanning 1-7 - 15 studiepoeng.
SP161Lv1 Engelsk språk- og litteraturdidaktikk - 5 studiepoeng.
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(Fag 2 - Engelsk)

Engelsk didaktikk for lektorutdanning 8-13 ENG1014
Dette emnet vil gi deg kompetanse i engelskdidaktikk - altså læren om det å
undervise i engelsk. Her ser vi på hvordan vi forstår språktilegnelse, språklæring og
språkundervisning og hvordan disse elementene henger sammen. Vi har fokus på
hvordan vi kan arbeide med ulike deler av engelskfaget for å skape god læring og
språktilegnelse for elevene og hvordan vi arbeider med litteratur, kultur og
tekstskaping på ungdomstrinnet og i den videregående skolen.
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
ENGELSK DIDAKTIKK FOR LEKTORUTDANNING 8-13 ENG1014
Studiepoeng

15,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Valgemne for
studenter på
lektorutdanningen i
samfunnsfag (men
obligatorisk del av
engelsk som fag 2)

Undervisningssemeste
r

Vår 2025

Hvilket år i
studieprogrammet

3. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
lærerutdanning og
kunst- og kulturfag

Undervisningsspråk

Engelsk

Maja Henriette Jensvoll
Emneansvarlig
Førstelektor
+47 75 51 78 05
maja.h.jensvoll@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Dette emnet vil gi studentene et kompetanse i engelsk fagdidaktikk som inkluderer det å planlegge, forsvare, utføre, vurdere og videreutvikle
engelskundervisning for skoleårstrinn 8-13. Vi fokuserer på undervisning og læring innenfor områdene språklæring, muntlig kommunikasjon,
skriftlig kommunikasjon, interkulturell kompetanse, digitale ferdigheter, og tilpasset opplæring.
Emnet har to hovedmål:
1)

Å gjøre studenter kompetente i relevante teorier for språklæring og undervisning i engelsk som fag for trinnene 8-13, og

2)
Å gi praktisk kunnskap i planlegging og gjennomføring av læring, undervisning og vurdering i engelsk for ungdomstrinnet og videregående
skole.
Emnet inneholder både pedagogisk didaktisk litteratur og et utvalg teksteksempler som utgangspunkt for arbeid med ulike undervisnings- og
læringsmetoder.

Adgangsregulering
Emnet er forbeholdt studenter på lektorutdanning i samfunnsfag

Forkunnskapskrav
Jf. opptakskravene til lektorutdanningen i samfunnsfag

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Side 64 av 70

Læringsutbytte
KUNNSKAP
Studenten skal ha:
kunnskap om relevante læreplaner i engelsk, fagets egenart og plass i den norske skolen og samfunnet
et variert repertoar av undervisnings- og læringsstrategier, arbeidsmetoder og læremidler i faget
innsikt i ulike faglige utfordringer for elevene på ungdomstrinnet og den videregående skolen
FERDIGHETER
Studenten skal kunne:
analysere læreplaner og utvikle lokale fagplaner som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering av egen undervisning
lede og motivere elever i det faglige arbeidet og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
differensiere opplæringen og identifisere og møte ulike lærevansker og behov for spesialundervisning
bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse og gi gode faglige begrunnelser, samt ta i bruk et bredt spekter av vurderingsformer som bidrar til å
fremme læring i faget
anvende IKT for å fremme god læring og vurderingspraksis i faget

GENERELL KOMPETANSE
Studenten kan:
skape en god sammenheng mellom overordnede prinsipper for opplæringen og fagets læreplaner
orientere seg i og forholde seg kritisk til faglitteratur
reflektere over og utvikle egen faglig praksis
videreutvikle sin kompetanse gjennom faglitteratur og forskning

Type emne
Valgemne for studenter på lektorutdanningen i samfunnsfag (men obligatorisk del av engelsk som fag 2)

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Studentene vil få en undervisningsplan for semesteret. Vi forventer at tekster og annet forberedelsesmateriell på Canvas er bearbeidet før
undervisningen i hvert tema og at studentene møter godt forberedt til aktiv deltakelse i samtaler og andre undervisningsaktiviteter.
Det gis veiliening på oppgaver som er levert innen oppsatte frister, samt muntlige tilbakemeldinger på arbeid i undervisningen.
Studentene er selv ansvarlig for å holde seg oppdatert på- og følge med på informasjonsskriv inkludert undervisningsnotater, utlevert materiale i
forbindelse med undervisning samt universitetets læringsplattformer på nett.
Undervisning og praktisk arbeid krever at studenten er aktiv. Egenlæring og, der det er nødvendig, gruppearbeid sammen med medstudenter er
forventet. I tillegg til obligatorisk tilstedeværelse krever kurset at studentene selv tilegner seg teoretisk kunnskap fra pensum og andre relevante
kilder, og videre er det forventet at studentene aktivt deltar i- og på arbeidskrav for å få godkjent mappevurderingen.

Anbefalte forkunnskaper
Det er en klar fordel å kunne starte studiet med språklig ferdighet som etter fordypningsfag i engelsk ved videregående skole, dvs. 5 uketimer
fordypning også andre året ved videregående skole, med karakter 4 eller bedre. Studenter anbefales å gjøre seg kjent med litteraturen i emnet ved
semesterstart.

Hjelpemidler til eksamen
Ingen.

Emneevaluering
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser. Evaluering inngår som en del av universitetets kvalitetssikringsystem.

Praksis
Praksis dette semesteret følger plan for Lektorutdannning i samfunnsfag
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Eksamensbeskrivelse
Sammensatt vurdering bestående av:
Obligatorisk deltakelse - minimum 85% deltakelse, teller 0/100 av karakteren, godkjent /ikke godkjent
Mappe, bestående av 5 skriftlige arbeider, teller 0/100 av karakteren - studentene får veiledning av portefølje, karakterregel bestått/ikke bestått
Muntlig eksamen, varighet 30 minutter, Karakter A-F, teller 100/100
Obligatorisk deltakelse må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.

Vurderingsordning
Sammensatt vurdering, karakterregel Bokstavkarakterer
Obligatorisk deltakelse, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Godkjent/ Ikke godkjent.
Mappe, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bestått/ Ikke bestått .
Muntlig eksamen, 30 minutter, teller 100/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Pensum vises på Leganto.
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Bacheloroppgave i historie HI212LS
Bacheloroppgaven i historie er et individuelt og selvstendig skriftlig arbeid der
studenten gis en øvelse i å behandle historiske kilder og faglitteratur på en
selvstendig måte.
Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur.
BACHELOROPPGAVE I HISTORIE HI212LS
Studiepoeng

10,0

Nivå

Lavere nivå

Type emne

Obligatorisk

Undervisningssemeste
r

Vår 2024

Hvilket år i
studieprogrammet

2. studieår

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Malte Griesse
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+4774022846
malte.griesse@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Bacheloroppgaven i historie er et selvstendig skriftlig arbeid der studenten gis en øvelse i å behandle historiske kilder og faglitteratur på en
selvstendig måte.
Studentene velger selv emne for oppgaven, men emnet skal være relevant for undervisning i skolens trinn 8-13. Selvvalgt pensum skal ikke overlappe
pensum fra andre kurs i historie. Emnet skal avklares med faglærer, med forbehold om veiledningskapasitet.
Bacheloroppgaven skal ha et omfang på minimum 12 og maksimum 20 maskinskrevne sider (linjeavstand 1,5, skriftstørrelse 12 pkt.). Tittelside,
innholdsfortegnelse, noter og litteraturliste kommer i tillegg. Studentene må følge vanlige regler for bruk av og henvisninger til litteratur og andre
hjelpemidler. Studenten legger opp rundt 600 sider litteratur som utgjør pensum for emnet.
Studentene må følge vanlige regler for bruk av og henvisninger til litteratur og andre hjelpemidler.

Forkunnskapskrav
Studentene må ha fullført kurs i historie på grunnleggende nivå med et omfang på 60 studiepoeng.

Kostnader
Kostnader til semesteravgift og pensumlitteratur.
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Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten skal i samråd med veileder finne fram til et tema og en historiefaglig problemstilling og evne å belyse og drøfte denne i en skriftlig
framstilling.
Studenten skal ha gode kunnskaper om det tema bacheloroppgaven omhandler.
Studenten skal ha en viss oversikt over forskningslitteraturen rundt dette temaet.
Ferdigheter
Studenten skal vise evne til å velge ut faglitteratur/historiske kilder knyttet til bacheloroppgavens emne og problemstilling, og anvende
litteraturen/kildene for historiefaglig argumentasjon.
Studenten skal kunne kunne drøfte et historisk problem skriftlig og muntlig.
Studenten skal evne å omgis kilder på en kritisk og reflektert måte.
Generell kompetanse
Studenten skal vise evne til å sette seg inn i forskningslitteratur/historiske kilder og ta selvstendig stilling til faglige spørsmål
Studenten skal dokumentere dette i et skriftlig arbeid på 12 - 20 sider.
Studenten skal vise evne til skriftlig og muntlig formidling av fagstoff.

Type emne
Obligatorisk

Undervisningsform
Seminar og veiledning

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Det vil bli gitt en innledende orientering om retningslinjer for hvordan bacheloroppgaver kan skrives (2 timer informasjon ved semesterstart).
Etter at studentene har valgt tema for oppgaven, vil de bli tildelt en veileder. Det er obligatorisk med veiledning under arbeidet med oppgaven.
Studentene må ha avklart tema og gjennomført en første veiledning senest en måned etter semesterstart. De skal avtale minst to veiledninger i løpet
av kurset og kan ikke regne med veiledning den siste uka før innlevering. Plan for veiledning avtales individuelt med veileder.

Anbefalte forkunnskaper
Ingen

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Vurderingsordning
Bacheloroppgave- muntlig justering, 1 semestre, karakterregel Bokstavkarakterer
Oppgave, - 1 person: 10-20 sider, 2 personer: 20-30 sider, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Studentene legger selv opp et pensum på ca. 400 sider i forbindelse med arbeidet med oppgaven. Dette pensumet skal framgå av litteraturlista til
oppgaven. Pensum skal ikke overlappe pensum fra andre kurs i historie, verken på 100-nivå eller 200-nivå.
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Masteroppgave for lektorutdanning i
samfunnsfag HI330LS
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.
MASTEROPPGAVE FOR LEKTORUTDANNING I SAMFUNNSFAG HI330LS
Studiepoeng

50,0

5. studieår

Høyere nivå

Hvilket år i
studieprogrammet

Nivå
Type emne

Obligatorisk
masteroppgave.

Studiested

Bodø

Ansvarlig fakultet

Undervisningssemeste
r

Høst 2026 Vår 2027

Fakultet for
samfunnsvitenskap

Undervisningsspråk

Norsk

Miriam Jensen Tveit
Emneansvarlig
Førsteamanuensis
+47 75 51 75 68
miriam.tveit@nord.no

Søknadsfrist

Beskrivelse av emnet
Emnet konsentreres fullt og helt om å skrive en masteroppgaven. Studentene velger selv emne for oppgaven, men seksjonen vil legge spesielt til rette
for tilknytning til et av de forskningsprosjektene som til enhver tid foregår ved historie. Det er et krav at oppgaven er knyttet til et emne som vil være
relevant for undervisning i skolens trinn 8-13.
Studentene skal ha valgt tema for mastergradsoppgaven i løpet av høstsemesteret i 5 studieår. For studenter som har skrevet under
veiledningskontrakt tilbys veiledning i inntil 13 timer. Veiledningen omfatter veiledningsmøter, forberedelse til veiledning, veiledning på e-post og
telefon. Deler av veiledningen kan skje i grupper. Studentene skal også delta i et oppgaveseminar sammen med de ordinære masterstudentene i
historie, hvor de skal legge fram deler av oppgaven til diskusjon.

Forkunnskapskrav
Det krever opptak på Lektorutdanning i samfunnsfag med fordypning i historie. Det krav om at studenten har bestått emnet MET5008
Forskningsdesign og metode del 1 og er oppmeldt HI301S Teori, metode og historiografi.

Kostnader
Ingen kostnader utover semesteravgift og pensumlitteratur.

Læringsutbytte
Kunnskaper
Studenten skal kunne planlegge og utføre et selvstendig historiefaglig forskningsarbeid.
Studenten skal ha avansert kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
Ferdigheter
Studenten skal kunne utforme selvstendige problemstillinger og diskutere dem på bakgrunn av forskningslitteratur og kilder.
Studenten skal kunne analysere og forholde seg til ulike informasjonskilder og nytte disse til å strukturere og formulere faglige resonnement.
Studenten skal kunne analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og
teoretisk problemløsning.
Studenten skal kunne bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.
Studenten skal kunne gjennomføre et selvstendig, avgrenset forskningsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.
Generell kompetanse
Studenten skal kunne produsere en selvstendig større diskuterende tekst.
Studenten skal kunne nytte sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.
Studenten skal kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersket fagområdets uttrykksformer.
Studenten skal kunne kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til
allmenheten.
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Type emne
Obligatorisk masteroppgave.

Undervisningsform
Ansikt til ansikt

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Individuell veiledning og seminar.

Anbefalte forkunnskaper
Fullført fjerde studieår.

Hjelpemidler til eksamen
Blyant, penn, linjal, enkel kalkulator og tospråklige ordbøker.

Emneevaluering
Årlige evalueringer som inngår i universitetets kvalitetssikringssystem.

Praksis
Ingen

Vurderingsordning
Masteroppgave med muntlig - maksimalt 90 sider (1 person) eller maksimalt 135 sider (2 personer), karakterregel Bokstavkarakterer
Oppgave - Midlertidig karakter før muntlig justering, teller 0/100 av karakteren, karakterregel Bokstavkarakterer .

Pensumlitteratur
Vil bli publisert innen 1. mai i foregående semester.

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