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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-112
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
11.04.2018

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 11. APRIL OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:

Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 11. april 2018 og saksliste.

33/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018 - 16/00945-115 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018 : Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-115
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
11.04.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 27.
FEBRUAR 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018.

Vedlegg:
Protokoll fra møte i UU 27. februar 2018

33/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018 - 16/00945-115 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018 : Protokoll Utdanningsutvalget 27.02

MØTEPROTOKOLL

Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

27.02.2018 kl. 11:00
Stjørdal
16/00945

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen (leder, prorektor)
Marit Bjørnevik (medlem, prodekan FBA)
Egil Solli (medlem, prodekan FLU) – via Skype, store deler av møtet
Tove Sagnes (medlem, prodekan FSH)
Hugo Nordseth (medlem, prodekan FSV)
Levi Gårdseth-Nesbakk (medlem, prodekan HHN) – via Skype
Jan Georg Gulstad (Studentparlamentet)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet) – via Skype
Truls Skoglund Hammer (Studentparlamentet) – via Skype, fra 11.30

Møtende
varamedlemmer:
Forfall:

Tone Iren… (Studentparlamentet)
Vilde Grini (Studentparlamentet)
Alf Magne Jacobsen (hovedsekretær

Andre:

Anders Moe (saksbehandler, sak 28/2018) – via Skype
Thorbjørn Aakre (saksbehandler, sak 30/2018) – via Skype
Heidi Pedersen (saksbehandler, orienteringssak 3-4/2018) – via Skype
Hanne Maren Reistad (observatør, Internasjonalt kontor) – via Skype
Berit Eliassen (observatør, Universitetsbiblioteket) – via Skype
Isabell Kibsgaard (observatør, lokalt UU for FSH)
Ellen Sirnes (observatør, lokalt UU for HHN)
Jan-Atle Toska (studiedirektør)
Margrethe Mørkved Solli (assisterende studiedirektør)
Anne-Lovise Reiche (sekretær, UU)

Protokollfører:

Anne-Lovise Reiche
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Sted, 27.02.2018

møteleder

20/18 Godkjenning av innkalling til møte 27. februar og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
27.02.2018

Saknr
20/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 27. februar 2018 og saksliste.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 27. februar 2018 og saksliste.

3

33/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018 - 16/00945-115 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018 : Protokoll Utdanningsutvalget 27.02

21/18 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
27.02.2018

Saknr
21/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018.

Møtebehandling

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 30. januar 2018.

22/18 Årsrapport 2017 for Utdanningsutvalget
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
27.02.2018

Saknr
22/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar framlagte årsrapport 2017 for Utdanningsutvalget.

Møtebehandling
Utvalget var fornøyd med årsrapporten, og påpekte at den gjenspeilte at utvalget har hatt
fokus på KSS, reakkreditering og ledelse av studieprogrammer. Arbeidet med reakkreditering
har vært meget lærerikt, samtidig ble det også bemerket at det har gått ut over andre
oppgaver både hos fakultetene og Studieavdelingen.
I forbindelse med gjennomgang av årsrapporten kom det opp ønsker om to saker til neste
møte; sak om felles mandat for lokale Utdanningsutvalg samt sak om publisering av
studieplaner, da Kommunikasjons-enheten melder at dagens publiseringsfrist 1. februar er
for seint i forhold til rekrutteringsmesser som starter opp tidlig i januar samt internasjonale
studenter utenfor EU, som må søke innen 1. desember.

Votering
Enstemmig
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Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar framlagte årsrapport 2017 for Utdanningsutvalget.

23/18 Årshjul for Utdanningsutvalget 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
27.02.2018

Saknr
23/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar forslag til årshjul for 2018.

Møtebehandling
Sekretær gikk gjennom årshjulet. Årlig rapport om kvalitet kommer til høsten (sannsynligvis
oktober-møtet). Utvalget avklarte at 30. juni er siste frist for dekanen til å sende fra seg årets
reakkrediterings-søknader (til sammen 8 stk). Da skal sakene ha vært behandlet i lokalt UU.
Sentralt UU får sakene til september-møtet alternativt oktober-møte.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar forslag til årshjul for 2018.

24/18 Handlingsplan for Utdanningsutvalget 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
27.02.2018

Saknr
24/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar framlagte handlingsplan for 2018.

Møtebehandling
Saksbehandler presenterte forslag til handlingsplan, som inneholder følgende
hovedområder; Kvalitetssikringssystem (KSS), Akkreditering og reakkreditering, Ledelse av
studieprogrammer, Læringsutbyttebeskrivelser samt Internasjonalisering. Det ble drøftet
hvorvidt rollen som emneansvarlig skulle ha større fokus i utvalget, men besluttet at det er
rollen som studieprogramansvarlig som fortsatt skal ha fokus. UU er opptatt av at
5
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internasjonalisering også har fokus i dette utvalget. Oppstartseminaret for reakkreditering
2018 (gjennomføres 28. februar) skal inn i handlingsplanen.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget vedtar framlagte handlingsplan for 2018.

25/18 KSS prosessbeskrivelse - Årlig studieplanarbeid
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
27.02.2018

Saknr
25/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for årlig studieplanarbeid med
de innspill til endringer, som framkom i møtet.

Møtebehandling
Saksbehandler redegjorde for saken. Utvalget var engasjert og flere forhold ble påpekt;
 Studieprogrammer med start vår samt studieprogrammer som rekrutterer
internasjonale studenter med søknadsfrist 1. desember (søkere utenfor EU) foregår i
annen tidsperiode/har egne tidsfrister.
 For fakultet med utenlandske fagansatte finnes blant annet engelsk versjon av
veiledning læringsutbyttebeskrivelser og beskrivelse vurderingsformer på intranettet.
 Studieplanarbeidet kan foregå også utenom juni-september
 Bruk av målformen nynorsk ble også drøftet, og det ble oppfordrer til at ansatte med
nynorsk som hovedmål bruker språket slik at universitetets nynorsk andel øker

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for årlig studieplanarbeid med
de innspill til endringer, som framkom i møtet.

6

33/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018 - 16/00945-115 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 27. februar 2018 : Protokoll Utdanningsutvalget 27.02

26/18 KSS prosessbeskrivelse - Reakkreditering av eksisterende
studieprogram
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
27.02.2018

Saknr
26/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for reakkreditering av
eksisterende studieprogram med de innspill til endringer, som framkom i møtet.

Møtebehandling
Saksbehandler redegjorde for saken. Utvalget var engasjert og flere forhold ble påpekt;
 Studieprogramansvarlig (SPA) har sammen med prodekan utdanning/dekan ansvaret
for arbeidet, men administrasjonen bistår. Dette kan være de som allerede har
kompetanse på akkreditering/reakkreditering (medlemmer av akkrediteringsteamet)
og/eller studierådgivere til det aktuelle programmet. I tillegg tildeles saksbehandler
fra Studieavdelingen fra starten, slik at vedkommende kan bistå underveis i arbeidet
dersom ønskelig.
 Det ble diskutert hvorvidt eksternt panel skal inn i reakkrediteringen eller ikke. HHN
har meget gode erfaringer med å benytte eksternt panel for vurdering av relevans for
arbeidslivet. Eksternt panel kan dermed anbefales i forbindelse med reakkreditering,
men er samtidig en selvstendig del av KSS og kan dermed løsrives helt fra
reakkreditering.
 FSH og FLU drøfter bruk av programråd som alternativ til eksternt panel, da NTNU
benytter programråd og viser til gode erfaringer.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for reakkreditering av
eksisterende studieprogram med de innspill til endringer, som framkom i møtet.
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27/18 KSS - Evaluering av emner og studieprogram sett i en større
sammenheng
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
27.02.2018

Saknr
27/18

Forslag til vedtak:
1. Emneevaluering skal gjennomføres hver gang emnet gis, enten underveis- eller som
sluttevaluering.
2. Studieprogramevaluering skal minimum gjennomføres som dialogmøte med
studenttillitsvalgte en gang i året.

Møtebehandling
Margrethe Mørkved Solli orienterte. Dette er 3.de forsøk på forslag til evaluering emner og
studieprogram. Forslaget ble gjennomgått; emneevaluering gjennomføres hver gang emnet
gis, enten som midtveisevaluering eller som sluttevaluering, mens studieprogramevaluering
gjennomføres en gang i året og minimum som dialogmøte med studenttillitsvalgte.
Utvalget var positive til det framlagte forslaget. Etter drøfting i møtet oppsummerte utvalget
følgende;
 Emneevaluering skal gjennomføres hver gang.
 Det er viktig med standardspørsmål, og de må kunne tilpasses ulike forhold
eksempelvis for emner med praksis.
 Det er svært ønskelig med digital løsning for emneevaluering (som del av Canvas).
 De viktigste punktene fra emneevalueringen skal dokumenteres, og det er ønskelig
med standardisering av dokumentasjon og at denne meldes tilbake til studentene.
 Det anbefales rapport til lokalt UU om hvilke emner som har gjennomført evaluering.
 Studieprogramevaluering skal gjennomføres minimum en gang i året som dialogmøte
med studentene.
 Utvalget ber om at informasjon om emne- og studieprogramevaluering oppdateres
på universitetets webside.

Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Emneevaluering skal gjennomføres hver gang emnet gis, enten underveis- eller som
sluttevaluering.
2. Studieprogramevaluering skal minimum gjennomføres som dialogmøte med
studenttillitsvalgte en gang i året.
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3. Resultat fra valueringene skal dokumenteres etter felles standard, og skal formidles til

studentene.

28/18 Arbeidsgruppe for referansepraksis
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
27.02.2018

Saknr
28/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget bes nedsette arbeidsgruppe referansepraksis, som skal utarbeide
og legge frem sak om vedtak for felles retningslinjer for studentenes referansebruk ved
Nord universitet til UU.

Møtebehandling
Saksbehandler redegjorde for saken. Ønsker at arbeidsgruppa kartlegger praksis og deretter
legger fram sak til UU om felles retningslinjer. Studentene ble også oppfordret til å velge
representant. Navn på medlemmer til arbeidsgruppa meldes til Anders Moe eventuelt
utvalgssekretær.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget bes nedsette arbeidsgruppe referansepraksis, som skal utarbeide og
legge frem sak om vedtak for felles retningslinjer for studentenes referansebruk ved Nord
universitet til UU.

29/18 Høring av endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisningsog forskerstillinger
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
27.02.2018

Saknr
29/18

Forslag til vedtak:
Prorektor for utdanning utformer innspill til høringsuttalelse fra Nord universitet på
bakgrunn av diskusjonen i Utdanningsutvalget.
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Møtebehandling
Saksbehandler redegjorde for saken. Forslaget innebærer større krav til professor enn
førsteamanuensis. To varianter; minimumskrav og maksimumskrav for UH-ped. Kan være en
fremragende underviser, men kan ikke dokumentere dette. Det ble foreslått en tredje
variant der ansatte som har jobbet med UH-ped kan bedømmes og premieres. Samtidig skal
Nord universitet utvikle eget meritteringssystem, og det ble drøftet om dette ivaretar
sammen forhold eller om det er to ulike ting.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Prorektor for utdanning utformer innspill til høringsuttalelse fra Nord universitet på
bakgrunn av diskusjonen i Utdanningsutvalget.

30/18 Internrevisjon våren 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
27.02.2018

Saknr
30/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget vedtar at det skal gjennomføres internrevisjon på prosesser
tilknyttet sensorveiledning.
2. Utdanningsutvalget ber om å få endelig revisjonsrapport som egen sak når den
foreligger.

Møtebehandling
Ordningen med sensorveiledning er hjemlet i Nord universitet sin forskrift de siste to årene.
En arbeidsgruppe har utarbeidet veiledende mal for sensorveiledning og for
tilgjengeliggjøring av denne. Det ble kommentert at kriteriene kanskje ikke er gode nok, men
samtidig at intern revisjonen kan avdekke god praksis og forbedre veiledningen. Utvalget var
enige om å be revisjonen avdekke vurderingsformer gir god overføringsverdi.
Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget vedtar at det skal gjennomføres internrevisjon på prosesser
tilknyttet sensorveiledning.
2. Internrevisjonen bes avdekke særskilt sensorveiledning for ulike vurderingsformer, med
fokus på vurderingsformer der sensorveiledning er særlig verdifull.
3. Utdanningsutvalget ber om å få endelig revisjonsrapport som egen sak når den
foreligger.
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31/18 Innleveringsfrister for bacheloroppgave og masteroppgave
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
27.02.2018

Saknr
31/18

Forslag til vedtak:
Saken ble tatt opp under eventuelt i møtet.

Møtebehandling
Saken ble tatt opp under aktuelt av assisterende studierektor. Fra eksamensenheten blir det
foreslått innføring av felles frister for alle fakultet;
 Bacheloroppgaver: innleveringsfrist 15. mai og 15. oktober
 Masteroppgaver: innleveringsfrist 15. februar, 15 mai, 15. august og 15. november
Fakultetene har i dag egne frister på dette. I mange tilfeller er obligatorisk arbeid knyttet til
selve oppgavene, som krever en viss logistikk og er tilpasset allerede etablert
innleveringsfrist. I dag er det kun FSV som praktiserer fire innleveringsfrister på
masteroppgave. Det kan vurderes som uhensiktsmessig å endre til felles frister. Utvalget kan
ikke ta stilling til saken uten å få forelagt en egen sak om dette.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget ber Eksamensenheten legge fram egen sak om felles innleveringsfrister
for bachelor – og masteroppgaver til neste møte.
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Saknr

Arkivsak

Tittel

2/18

15/04341-4

Rapport fra internrevisjon høsten 2017

3/18

15/04335-10

Status pensumlister for vårsemesteret 2018

4/18

15/04336-6

Status opplæringstilbud UB 2017 - hele året

5/18

16/02175-7

Forsinket sensur 2017

6/18

16/02152-17

Referater fra lokale utdanningsutvalg

7/18

15/02640-21

Nyhetsbrev fra UHR - oktober 2017, november 2017 og
januar 2018

8/18

16/02152-20

Invitasjon til Learning and teaching Day 2018 (UEA)

OS 8/18 Invitasjon til Learning and teaching Day 2018 (UEA)
Møtebehandling:
Tilleggssak lagt frem under eventuelt i møtet
Prorektor spurte om noen av studentene kunne tenke seg å delta sammen med henne.
Informasjon her; https://portal.uea.ac.uk/csed/learning-and-teaching1/learning-andteaching-days/learning-teaching-day-2018
Vedtak:
Utdanningsutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg til protokoll:
Oppdatert årshjul
Oppdaterte KSS prosessbeskrivelser
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/03810-13
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche / Siri Gro Steinnes

Saksgang
Utdanningsutvalget 11.04.2018

Møtedato
11.04.2018

NY BEHANDLING - AKKREDITERING AV NYTT PROGRAM; SØR- OG
LULESAMISK GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING MASTER 1-7
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler overfor rektor at Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning
master 1-7 deles opp til to studieprogrammer; henholdsvis Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7.
2. Videre anbefaler Utdanningsutvalget at følgende ivaretas før saken sendes til rektor;
a. For å kunne starte opp Sørsamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 må
nødvendige tilsettinger innenfor fagområdet sørsamisk være på plass. Dette gjelder
tilsetting av Mikael Vinka eventuelt annen person i professor II stilling (dvs 20%
stilling) samt tilsetting av David Kroik eventuelt annen person i 100% stilling som
førsteamanuensis eller førstelektor i sørsamisk. Dersom tilsetting kun skjer i
professor II stilling, kan utdanningen starte opp med kun 30 studiepoeng sørsamisk. I
så fall forplikter Nord universitet seg til å supplere samlet kompetanse i sørsamisk
med 100% førsteamanuensis/førstelektor i god tid før tredje studieår starter opp, slik
at sørsamisk kan tilbys som masterfag.
b. For den enkelte fagperson må det gjøres konkret redegjørelse for relevant og
oppdatert kunnskap fra praksisfeltet, herunder tidfestes. I tillegg må det begrunnes
hvordan denne kunnskapen holdes oppdatert eventuelt innhentes.
c. Nord universitet må søke Kunnskapsdepartementet om endring av opptaksforskrift
innen 15.april 2018, slik at krav til kunnskaper i lulesamisk språk er hjemlet i
forskriften.
d. Det bør vurderes hvorvidt det er tilstrekkelig grunnlag med 30 studiepoeng
henholdsvis sørsamisk eller lulesamisk dersom studenten ikke har dette som
førstespråk eller andrespråk.
e. Sammenhengen mellom emnets læringsutbytte, undervisnings-/ lærings- og
vurderingsform må begrunnes i egen tabell.
f.

Godkjente vurderingsformer må beskrives korrekt i henhold til rektorvedtak om
godkjente vurderingsformer.

g. Det må beskrives hvordan fagmiljøet legger til rette for at studentene kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.
h. For de aktuelle praksisveilederne ved skolene med henholdsvis sørsamisk og
lulesamisk, må det beskrives kompetanse og erfaring fra praksisfeltet

3. Det må inngås konkrete avtaler om internasjonal studentutveksling innen 30. juni 2018.
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Saksframstilling
Nord universitet har vedtatt eget reglement for etablering av nye studier (rektorvedtak 15/01015-13,
18.03.2016). Ved etablering av nye studieprogram gjennomfører universitet akkreditering i tråd med
Kunnskapsdepartementets forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og
fagskoleutdanning (Studiekvalitetsforskriften) og NOKUTs forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (Studietilsynsforskriften).
Saksgangen i akkrediteringssaker er behandling i fakultetets lokale Utdanningsutvalg, og deretter
dekan som oversender til Studieavdelingen som saksbehandler til sentralt Utdanningsutvalg og
deretter rektor som gjør endelig vedtak. Denne saken ble lagt fram til sentralt Utdanningsutvalg
første gang 30.01.2018, og behandles på nytt i møte 11.04.2018.
Ordinær grunnskolelærerutdanning fra høsten 2017
Høsten 2017 startet de første femårige grunnskolelærerutdanningene i tråd med ny nasjonal
rammeplan. For Nord universitet ble følgende program etablert av universitetsstyret 26.10.2016 (sak
104/2016); Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Grunnskolelærerutdanning master 5-10.
Grunnlaget for akkreditering av de nye femårige grunnskolelærerutdanningene var den gang
gjeldende Studietilsynsforskrift (ny forskrift trådte i kraft 09.02.2017). I tillegg utformet NOKUT egen
veiledning om akkreditering av de nye grunnskolelærerutdanningene. Institusjoner uten
selvakkrediteringsrett måtte tidlig høsten 2016 søke NOKUT om akkreditering, mens institusjoner
med selvakkrediteringsrett (universitetene) måtte oversende akkrediteringsvedtak til
Kunnskapsdepartementet.
Grunnskolelærerutdanningene ved Nord universitet ble akkreditert av rektor den 30.01.2017, som
var siste frist for oversendelse av akkrediteringsvedtak til Kunnskapsdepartementet. Rektors vedtak
lød slik;
1. Rektor godkjenner endelig (akkrediterer) studieplaner og tilhørende dokumentasjon for
Grunnskolelærerutdanning master 1-7 og Grunnskolelærerutdanning master 5-10.
2. Godkjenningen innebærer at Nord universitet får akkreditering for å tilby følgende som
masterfag både for 1-7 og 5-10: matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, KRLE,
musikk, kroppsøving, spesialpedagogikk og profesjonsretta pedagogikk. Mat og helse
samt Kunst og Håndverk blir akkreditert som undervisningsfag uten masterfordypning.
3. Godkjenningen innebærer at Nord universitet får akkreditering for å tilby norsk som
masterfag både for 1-7 og 5-10 under forutsetning av at kompetansekravet kan innfris
ved internt / interne kompetanseopprykk og / eller rekruttering av ny kompetanse til
studiestart høsten 2017, alternativt senest innen 31.12.2017.
4. Rektor ber fakultetet om at konkrete avtaler om internasjonalisering og studentutveksling
inngås innen 30. juni 2017, og oversendes studiesjefen for dokumentasjon.
De nye grunnskolelærerutdanningene startet opp høsten 2017 med campusbasert utdanning for
henholdsvis 1-7 og 5-10 ved studiested Levanger og Bodø. I tillegg startet opp samlingsbasert
utdanning også for 1-7 og 5-10 ved studiested Nesna/Mo i Rana.
Særskilt ansvar for sørsamisk og lulesamisk språk og kultur - egen grunnskolelærerutdanning
Nord universitet ivaretar et særskilt nasjonalt ansvar for sør- og lulesamisk språk og kultur, som ledd i
lærerutdanning. Det nasjonale ansvaret er gitt til henholdsvis tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag
(sørsamisk) og tidligere Høgskolen i Bodø (lulesamisk), jamfør St.meld. 34 i 2001-2002,
Kvalitetsreformen om høyere samisk utdanning og forskning (side 8).
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I tillegg til de ordinære grunnskolelæreutdanningene har derfor universitetsstyret etablert en egen
sørsamisk/ lulesamisk grunnskolelærerutdanning (møte 30.10.2017, sak 102/2017 om etablering av
nye studieprogram fra høsten 2018);
1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogram for
studieåret 2018-2019:
 Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1 – 7 (300 studiepoeng)
 Bachelor i Trening og treningsledelse (180 studiepoeng)
 Master i Regnskap og revisjon (120 studiepoeng)
2. Studiet Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis (årsstudium 60
studiepoeng) godkjennes som en pilot (én gangs gjennomføring). Før igangsetting må det
lages en plan for følgeforskning/evaluering av studiet. Fakultetet bør finne ekstern
finansiering for å dekke kostnader til gjennomføring.
3. Det er en forutsetning for etablering og utlysing av studieprogrammene at rektor kan
godkjenne at studieplanene for programmene og tilhørende dokumentasjon er i tråd med
NOKUTs akkrediteringskrav.
4. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av
studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettrammer.
5. Søknad om etablering av videreutdanninger innen anestesi-, intensiv- og
operasjonssykepleie behandles på styremøtet i desember, når endring av eksisterende
master i spesialsykepleie er avklart.
Til styrets behandling ble det ikke lagt fram etableringssøknad fra fakultetet, men et notat fra
fakultets fagmiljø innenfor sør- og lulesamisk datert 22.05.2017. Studieprogrammet inngår i vedtatt
studieportefølje for Nord universitet for studieåret 2018-2019 (jamfør styresak 103/2017 om endelig
studieportefølje).
Overordnet bilde av studieprogrammet
Nedenfor er studiemodell samt kort om overordnet bilde av programmet. Studieprogrammet følger
modellen til universitetets ordinære Grunnskolelærerutdanning for master 1-7 med noen få unntak; i
tillegg til obligatorisk norsk og matematikk med 30 studiepoeng hver, er det også obligatorisk med 30
studiepoeng sørsamisk eller lulesamisk. Dessuten er faget Pedagogikk og elevkunnskap gitt eget navn
ved at «samisk» er tilføyd, og emnets læringsutbytte og innhold er tilpasset aktuelle samiske forhold.
Sørsamisk eller lulesamisk tilbys også som masterfag i tillegg til andre masterfag som tilbys ved
studiestedene Levanger og Bodø. Studentene får da minimum 30 studiepoeng sørsamisk/lulesamisk
eller maksimum 90 studiepoeng dersom sørsamisk eller lulesamisk velges som masterfag. I tillegg
kommer masteroppgaven på 30 studiepoeng, som skal ha et samisk eller urfolksperspektiv, også om
studentene velger minimumsløsningen. Masteroppgaven kan leveres med språk sørsamisk,
lulesamisk eller norsk.
Da Utdanningsutvalget behandlet saken 30. april var studiemodellen minimum 30 eller maksimum 60
studiepoeng sørsamisk eller lulesamisk. Det er opplyst at endringer til masterfag er gjort fordi dette
har vært det opprinnelige ønsket hele tiden, og videre at det nå er igangsatt tilsettingsprosess for
førstestillingskompetanse, som gjør det mulig å tilby både sørsamisk og lulesamisk som masterfag.
Det forventes en meget liten studentgruppe; opptaksmålet er 5 studenter innenfor sørsamisk og 5
studenter innenfor lulesamisk. Disse vil har undervisning alene i henholdsvis sørsamisk og lulesamisk,
felles undervisning i pedagogikk og elevkunnskap og felles undervisning med ordinær
grunnskolelærerutdanning i alle felles emner, eksempelvis norsk og matematikk samt masterfag
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utenom de samiske. Sørsamisk tilbys på studiested Levanger, mens lulesamisk tilbys på studiested
Bodø. Deler av undervisningen foregår som fjernundervisning, blant annet innenfor pedagogikk og
elevkunnskap.

Fag merket gult: Felles for alle GLU 1–7-studentene (MAGLU og Sør- og lulesamisk GLU)
Fag merket grønt: Delvis felles studenter på Sør- og lulesamisk GLU og delvis felles for alle GLU-studentene.
No= Norsk, Ma= Matematikk, PEL sam= Pedagogikk og elevkunnskap med samiske tema, Sam= Samisk emner, dvs
sørsamisk eller lulesamisk.

Annonsering av programmet på Lokalt opptak
Det nyetablerte studieprogrammet, Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7, skulle
vært annonsert på Samordna Opptak (SO) sammen med annen grunnutdanning. Innmeldingsfristen
til SO var 06.12.2017. På dette tidspunktet var imidlertid verken akkrediteringssøknad eller
studieplan ferdig utformet.
Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 trådte i kraft 23.11.2016,
mens Nasjonale retningslinjer for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 trådte i kraft
02.06.2017. Nasjonale retningslinjer for samiske emner, herunder sørsamisk og lulesamisk, var
høsten 2017 forsinket, og arbeidet med denne delen av studieplan ble dermed forsinket. Disse
nasjonale retningslinjene er fortsatt ikke ferdigstilt, men forventes å tre i kraft i 2018. Studieplanen
for henholdsvis sørsamisk og lulesamisk må derfor eventuelt justeres dersom retningslinjene krever
det.
Da studieplan og akkreditering ikke var klar til annonseringsfristen til Samordna opptak, ble
muligheter for annonsering på Lokalt opptak (LOK) vurdert. Det lokale opptaket åpner 1. februar
hvert år. Eget møte i sentralt Utdanningsutvalg ble derfor avholdt 30.01.2018, for å behandle
akkreditering av dette nye programmet.
Nedenfor beskrives den interne saksbehandlingen hos Nord universitet før studiet ble lagt ut på
Lokalt opptak.
Akkrediteringssøknaden og ny oversendelse
Akkrediteringen av programmet gjelder bare de delene som særskilt omhandler sørsamisk og
lulesamisk, og som skiller seg fra ordinær 1-7 utdanning, men naturlig nok også helheten i det nye
programmet eksempelvis studieprogrammets læringsutbytte.
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Lokalt Utdanningsutvalg til Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU) behandlet
akkrediteringen av programmet på møte 24.01.2018, mens dekanen behandlet saken 25.01.2018. Til
sammen inneholdt vedtaket 12 ulike forbedringspunkt.
Saken ble deretter oversendt til sentralt Utdanningsutvalg, som gjorde følgende vedtak i møte
30.01.2018 (sak 19/2018, alternativ to av to alternative innstillinger til vedtak):
1. Utdanningsutvalget kan ikke anbefale akkreditering av Sør- og lulesamisk
grunnskolelærer-utdanning master 1-7, slik saken er lagt fram for utvalget. Saken sendes
tilbake til fakultet. Fakultetet for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU) kan oversende
fullstendig akkrediteringssøknad med all tilhørende dokumentasjon til Studieavdelingen
senest 16. mars 2018. Saken kan da behandles i UU den 11. april. Søknaden må utformes
i tråd med gjeldende Studietilsynsforskrift og NOKUTs søknadsmal.
2. Utvalget anbefaler likevel overfor rektor at studieprogrammet annonseres for opptak
høsten 2018 (Lokalt opptak) mens akkrediteringssøknaden forbedres. Dette med
bakgrunn i Nord universitet sitt nasjonale ansvar for sørsamisk og lulesamisk språk og
kultur i lærerutdanningene samt Kunnskapsdepartementets tydelige påtrykk om opptak
allerede høsten 2018 til denne utdanningen.
3. Dersom det i møte den 11. april 2018, skulle vise seg at studieprogrammet ikke kan innfri
akkrediteringskravene vil Utdanningsutvalget be rektor om å avlyse opptaket til
studieprogrammet i 2018. Dette innebærer justering av FLU sin studieportefølje for
studieåret 2018-2019.
Det er rektor som har besluttet annonsering av studieprogrammet på Lokalt opptak (rektorvedtak
17/03810-9 den 31.01.2018);
1. Rektor vedtar at Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 utlyses på
Lokalt opptak (LOK) 1. februar 2018, selv om programmet ikke er akkreditert. Dette med
bakgrunn i Nord universitet sitt nasjonale ansvar for sørsamisk og lulesamisk språk og
kultur i lærerutdanningene samt Kunnskapsdepartementets tydelige påtrykk om opptak
allerede høsten 2018 til denne utdanningen.
2. Rektor forventer at sentralt Utdanningsutvalg anbefaler akkreditering av
studieprogrammet på sitt møte 11. april. Dersom en slik anbefaling ikke kan gis, vil
opptaket bli avlyst.
Etter dette har FLU på ny oversendt dekanvedtak samt oppdatert søknad om tilhørende
dokumentasjon. Dekanvedtaket er gjort 22.03.2018 og lyder slik;
Dekan godkjenner oppdatert akkrediteringssøknad for studiet Sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning master 1-7.
Etter oversendelsen har det vært dialog mellom saksbehandlerne og studieprogramansvarlig. Det ble
anbefalt konkrete forbedringer og presiseringer, og ny versjon av søknad ble mottatt 05.04.2018. Det
er denne som nå legges fram for ny behandling i Sentralt Utdanningsutvalg sammen med oppdatert
oversikt over fagmiljøet (tabell 2 og 3).
Vurdering av akkrediteringssøknaden i forhold til Studiekvalitets- og Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendt akkrediteringssøknad og tilhørende dokumentasjon.
Vurderingene er gjort ut fra Studiekvalitetsforskriften (om krav til mastergradsstudier) og
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Studietilsynsforskriften samt NOKUTs veiledning til denne. Veiledninga er bygd opp med følgende
deler til den enkelte paragraf i forskriften; 1) veiledning, 2) krav til hva søknaden minst skal inneholde
og 3) oversikt over nødvendige vedlegg. Veiledninga består ikke av alle delene for samtlige
paragrafer. I oversikten nedenfor er det lagt vekt på saksbehandling tett opp mot forskriftene og
NOKUTs veiledning, som om søknaden ble oversendt NOKUT.
Det bemerkes for øvrig at akkrediteringen gjelder i hovedsak kun emnene innenfor sørsamisk og
lulesamisk samt emnet pedagogikk og elevkunnskap samisk, da resten av programmet er identisk
med universitetets ordinære grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7. Dette programmet ble
akkreditert 30.01.2017. Det er ikke vektlagt at denne akkrediteringen ble gitt ut fra tidligere
Studietilsynsforskrift, og dermed at nye krav i denne forskriften ikke er vurdert for de resterende
delene av programmet.
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med

Opptaksforskriften: Krav til
kunnskaper i lulesamisk språk er
ikke hjemlet i gjeldende forskrift.

tilhørende forskrifter skal være oppfylt.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise
studiets innhold, oppbygging og progresjon samt
muligheter for studentutveksling.
§ 2.2 Krav til studietilbudet

Opptakskrav: Tilstrekkelig med
kun 30 stp sørsamisk eller
lulesamisk dersom studenten ikke
har dette som førstespråk eller
andrespråk?
Studieprogrammets navn – se
nedenfor.
Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar Samsvar med NKR: OK
med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang
læring, og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
Dekkende navn: Navnet er
misvisende; gir ikke begge deler
men enten sørsamisk eller
lulesamisk. Det foreslås derfor å
splitte til 2 program.
(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig
Faglig oppdatert: Meget kort
relevans for videre studier og /eller arbeidsliv.
beskrivelse.
Relevans for videre studier: Lite
konkret i selve søknaden, men OK
i publisert studieplan.

(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på
1500–1800 timer per år for heltidsstudier.
(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal
være tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet.

Relevans for arbeidsliv: OK
OK
OK. Studentene velger minimum
30 stp sørsamisk/lulesamisk eller
masterfag. Betydelig forskjell for
den enkelte kandidat, men
korrekt med samme LUB.
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(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være
tilpasset læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.

Undervisning/læring/vurdering:
Ikke OK; oversikt og begrunnelse
for sammenheng med LUB
mangler.
Vurderingsformer beskrives ikke
korrekt i henhold til rektorvedtak
om godkjente vurderingsformer
(AK er egentlig OA).

(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig
utviklingsarbeid.
(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering
som er tilpasset studietilbudets nivå, omfang og egenart.
(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger
for internasjonal studentutveksling. Innholdet i
utvekslingen skal være faglig relevant.
(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge
praksisavtale mellom institusjon og praksissted.

Aktiv rolle: Ikke omtalt
OK

Litt for lite konkret om bruk av
internasjonale gjesteforelesere
Flere muligheter for
studentutveksling, men
beskrivelse av konkrete tilbud
mangler.
OK. Det er inngått 2
praksisavtaler; 1 skole med
sørsamisk og 1 skole med
lulesamisk.

§ 3.2 Akkreditering av mastergradsstudier
(Studiekvalitetsforskriften)

Vurdering av kravene

(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha
tilstrekkelig faglig bredde.

Definert og avgrenset: OK

(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø
som består av tilstrekkelig antall ansatte med høy faglig
kompetanse innenfor utdanning, forskning eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid
innenfor studietilbudet. Fagmiljøet skal dekke fag og
emner som studietilbudet består av. De ansatte i
fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.
(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på
høyt nivå og resultater fra samarbeid med andre
fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens
vurderinger skal dokumenteres slik at NOKUT kan bruke
dem i arbeidet sitt

Tilstrekkelig faglig bredde:
Begrunnelse mangler
OK under forutsetning av
tilsettinger knyttet til sørsamisk.

Resultater er i liten grad
beskrevet, og begrunnelse for
høyt nivå mangler.

§ 2.3 Krav til fagmiljøet

Vurdering av kravene

(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse
som står i forhold til antall studenter og studiets egenart,
være kompetansemessig stabilt over tid og ha en

Størrelse: OK i forhold til
forventet antall studenter, dog
under forutsetning av tilsettinger
knyttet til sørsamisk.
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sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i
studietilbudet.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.
(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et
definert ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av
studiet.
(4) Minst 50 prosent av årsverkene knyttet til studietilbudet
skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen.
Av disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av
studietilbudet. I tillegg gjelder følgende krav til
fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50
prosent av fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav
minst 10 prosent med professor- eller dosent
kompetanse
(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning
og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid, og faglig
utviklingsarbeid, og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og nivå.
(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en
grad skal delta aktivt i nasjonale og internasjonale
samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet
tilknyttet studietilbudet ha relevant og oppdatert
kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse, og erfaring
fra praksisfeltet.

Kompetansemessig stabilt: OK,
selv om noe nyrekruttering er
helt nødvendig.
Sammensetning: OK under
forutsetning av tilsettinger
knyttet til sørsamisk.
Institusjonell utfordring for Nord
universitet.
OK.

Hovedstilling: OK
Førstestillingskompetanse i
sentrale deler: OK under
forutsetning av tilsettinger
knyttet til sørsamisk.
Krav til kompetansenivå: OK

OK

OK

Fagmiljøets kunnskap: Litt lite
konkret og ingen begrunnelse for
hvordan kunnskapen holdes
oppdatert.
Praksisveiledernes kompetanse:
Kun henvist til akkreditering av
ordinær MAGLU1-7. Burde vært
konkret svar for de to spesielle
praksisskolene.

Kommentarer
Dette er 2. gangs behandling av akkrediteringen. Rektor har besluttet at utlysing av
studieprogrammet på Lokalt opptak selv om akkreditering ikke var på plass. Denne situasjonen er
nært knyttet til Nord universitet sitt nasjonale ansvar for sørsamisk og lulesamisk språk og kultur i
lærerutdanningene samt Kunnskapsdepartementets tydelige påtrykk om opptak allerede høsten
2018 til denne utdanningen. Av rektors vedtak framgår at han forventer at det sentrale
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Utdanningsutvalg anbefaler akkreditering av studieprogrammet på sitt møte 11. april. Dersom en slik
anbefaling ikke kan gis, vil opptaket bli avlyst.
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering
§ 2.1(1): Nasjonale retningslinjer for sørsamisk og lulesamisk er pr i dag ikke på plass, men forventes
å tre i kraft i 2018. Disse kan eventuelt medføre behov for justering av de delene av studieplanen
som omhandler sørsamisk og/eller lulesamisk.
Ad opptak: Gjeldende opptaksforskrift inneholder kun krav om spesielle opptakskrav om kunnskaper
i sørsamisk språk for lærerutdanning. Krav om kunnskaper i lulesamisk språk er dermed ikke hjemlet i
forskriften. Universitetet må søke Kunnskapsdepartementet om endring av opptaksforskriften innen
15. april 2018, slik at dette er hjemlet til neste opptak. I opptakskrav er likevel krav til sørsamisk og
lulesamisk oppført. I tillegg er det oppført tre alternativer på 30 studiepoeng, dersom søkeren ikke
har sørsamisk eller lulesamisk som førstespråk eller andrespråk fra videregående skole. Det er grunn
til å stille spørsmål om dette er tilstrekkelig faglig grunnlag for å kunne gjennomføre utdanningen.
§ 2.2 Krav til studietilbudet
§ 2.2 (1): Studieprogrammet er opprettet med navnet Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning
master 1-7. Det er identisk navn med ordinær grunnskolelærerutdanning for trinn 1- 7 med tilføyelse
av sør- og lulesamisk. Navnet er dekkende ved at det kvalifiserer for arbeid i grunnskoler, ikke bare
skoler med sørsamisk og lulesamisk, men en hvilken som helst grunnskole. Samtidig gir navnet
inntrykk av at kandidaten har utdanning både innenfor sørsamisk og lulesamisk. Det er ikke korrekt;
studentene må velge enten eller. Et vitnemål med dette navnet på studieprogrammet blir derfor
direkte misvisende. Det anbefales derfor at programmet deles i to; til henholdsvis sørsamisk og
lulesamisk. Den rent praktiske organiseringen av undervisning og veiledning mv kan likevel foregå
som planlagt, og fagmiljøet vil likevel utgjøre en felles enhet knyttet til det samiske.
§ 2.2 (5): Det er svært viktig å dokumentere sammenhengen mellom emnenes læringsutbytte,
undervisning og sammenheng. Og dette er en overkommelig oppgave for de få emnene det gjelder.
Beskrevne vurderingsformer må gjennomgås i endres i tråd med godkjente vurderingsformer for
Nord universitet. Konkret gjelder det arbeidskrav (AK), som dersom disse skal fungere slik
beskrivelsen sier, må omdøpes til obligatoriske arbeider (OA).
Krav til fagmiljøet (§ 3.2 Studiekvalitetsforskriften og § 2.3 i Studietilsynsforskriften)
Det har vært utfordrende å få god oversikt over fagmiljøet; hvem som ivaretar de ulike fagområdene,
tilsettingsforhold og stabilitet. Beskrivelse og dokumentasjon av fagmiljøet burde derfor vært mer
oversiktlig og korrekt, herunder også konkret på fagmiljøets relevante kunnskap fra praksisfeltet.
Det spesielle fagmiljøet for de samiske delene av studieprogrammet er i utgangspunktet lite og
sårbart. Samtidig er fagområdet mer omfattende enn en kanskje tenker i utgangspunktet; det
omhandler språk og kultur for henholdsvis sørsamisk og lulesamisk samt felles samiske temaer.
I søknad og oversikt over fagmiljøet omtales 2 personer som del av fagmiljøet, selv om de formelt
ikke er tilsatt per i dag. Dette gjelder Mikael Vinka og David Troik. En fagperson inngår ikke i
fagmiljøet før vedkommende er tilsatt og tilrådt i stilling. I søknadens oversikt over fagmiljøet og
vedlagte CVer framstilles disse som allerede tilsatt ved Nord universitet. Akkurat disse to
fagpersonene er tiltenkt ansvaret for sørsamisk i studieprogrammet, som de eneste. Rekruttering av
disse fagpersonene, eller annen person med professorkompetanse og annen person førstestillingskompetanse er derfor av avgjørende betydning for den sørsamiske delen av programmet. Sørsamisk
kan ikke tilbys dersom denne kompetansen ikke er på plass.
§ 2.3 (2): Dette er i NOKUT veiledningen definert som UH-pedagogikk og didaktikk, og inkluderer
også kompetanse til å utnytte digital teknologi for å fremme læring. Det forventes ikke at kravet om
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utdanningsfaglig kompetanse er innfridd per dags dato. Dette er en institusjonell utfordring, og per
reakkrediterings-tidspunktet vil ikke et fravær av UH-pedagogisk kompetanse avgjøre utfallet av
saksbehandlingen. Det er satt i gang en prosess med å utvikle et tilbud ved institusjonen, samt en
plan for kompetanseheving, slik at fagmiljøene kommer opp på et tilfredsstillende nivå når det
kommer til UH-pedagogisk basiskompetanse (viser til vedtak i sentralt UU 26.oktober 2017). Det bes
om at FLU følger de anbefalingene, som kommer fra virksomhetsnivå hva gjelder dette kravet.

Vedlegg:
Dekanvedtak FLU 22.03.2018
Søknad om akkreditering av Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 (versjon 04.04.2018)
Vedlegg 1 Studieplan – studieprogrambeskrivelse
Vedlegg 2 – Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap samisk
Vedlegg 3 – Emnebeskrivelse sørsamisk 1-3
Vedlegg 4 – Emnebeskrivelse lulesamisk 1-3
Vedlegg 5 – Nasjonale retningslinjer for samisk grunnskolelærerutdanning
Vedlegg 6 – Praksisavtale 1 skole med sørsamisk og 1 skole med lulesamisk
Vedlegg 7 – Internasjonale institusjonsavtaler
Vedlegg 8 – Oversikt over fagmiljøet – tabell 2 og 3
Vedlegg 9 – Oversikt over fagmiljøet - CVer
Vedlegg 9 – Oversikt over fagmiljøet - publikasjonsliste
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Sak: Dekanvedtak FLU - søknad om godkjenning av studieplan for Sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning master 1-7 (300stp)

Vedtak:
Dekan godkjenner oppdatert akkrediteringssøknad for studiet Sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning master 1-7

Sarah J. Paulson
Dekan ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag

Vedlegg: Vedlegg 1.1 - Studieplan - Emneplaner PEL samisk, Vedlegg 1.2 - Studieplan - Emneplaner
lulesamisk 1-3, Vedlegg 1.3 - Studieplan - Emneplaner sørsamisk 1-3, Vedlegg 2 - Nasjonale
retningslinjer for samisk grunnskolelærerutdanning 1-7, Vedlegg 3 - Praksisavtaler Grønnåsen skole
og Åarjel samiej skuvle, Vedlegg 4 - Internasjonale institusjonsavtaler, Vedlegg 5 - Oversikt over
fagmiljøet - Tabell 2 og 3 Fagmiljøet som bidrar i studiet, Vedlegg 6 - Oversikt over fagmiljøet - CV,
Vedlegg 7 - Oversikt over fagmiljøet - Publikasjonslister, Fakultetets søknad om akkreditering Sørog lulesamisk MA, Vedlegg 1 - Studieplan - programbeskrivelse
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Generelt om studiet
Type studium (kryss av)
Bachelorgradsstudium
Høyskolekandidatstudium
Kortere studium på lavere grad (nivå 6 i NKR) som ikke
fører til en grad
Videreutdanning
X Mastergradsstudium

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X campus-/stedbasert studium
samlingsbasert studium
desentralisert studium ved annet studiested, oppgi
studiested:
nettstudium
nettstudium med samlinger

Hvorvidt studiet skal tilbys som (kryss av)
X heltidsstudium
deltidsstudium
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Overordnet om studietilbudet
Type studium
Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7 er et masterstudium på 300 studiepoeng
som går over 5 år. Studiet er integrert i Grunnskolelærerutdanning master 1–7 (MAGLU 1–7). Sør- og
lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7 tilbys på studiestedene Levanger og Bodø. Hvilke
masterfordypninger, undervisningsfag og øvrige fag som tilbys vil gjennomgås i avsnittet om studiets
innhold og oppbygging. Fagenes plassering i studieløpet synliggjøres i avsnittet som presenterer
studiemodellen.

Målgruppe
Studiet er rettet mot studenter som ønsker en grunnskolelærerutdanning som kvalifiserer for
tilsetting i skoler som tilbyr sørsamisk og/eller lulesamisk opplæring. Utdanningen kvalifiserer også
for tilsetting i grunnskolen for øvrig. Utdanningen gir solid faglig, fagdidaktisk og profesjonsetisk
kompetanse tuftet på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap. Studentenes samlede kompetanse
kommer fram i beskrivelsen av studiets totale læringsutbytte og mer spesifikt i
læringsutbyttebeskrivelsene for emnene som inngår i studiet (emner felles med MAGLU 1–7 samt
emner spesifikt for Sør- og lulesamisk GLU 1–7, dvs. PEL samisk og de samiske språkemnene).
Læringsutbyttebeskrivelsene er i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
(dette begrunnes i Krav til studietilbudet, pkt 1).

Begrunnelse for opprettelse av sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning
Nord universitet har det nasjonale ansvaret for sør- og lulesamisk i lærerutdanningene. Det tilligger
dermed Nords samfunnsoppdrag å sørge for at det utdannes nok samisklærere til at elever med sørog lulesamisk bakgrunn får oppfylt sitt krav på opplæring i samisk i barnehage og grunnskole i hht.
Lov om barnehager (barnehageloven) og Lov om grunnskolen og den videregåande opplæringa
(opplæringslova).
Siden det er snakk om relativt få studenter, er integrering med MAGLU 1–7 som skissert i kapitlet
Studiets oppbygning, en viktig faktor for å sikre at studentene blir del av et større studiemiljø med
alle de kvaliteter, faglig og miljømessig, det innebærer. Undervisningssamkjøring (som
fjernundervisning) mellom Bodø og Levanger vil bli gjenomført i noen delemner (som samisk
lingvistikk, fjernundervisningsdidaktikk, samisk læringsforståelse, urfolksmetodikk o.a.).
KD signaliserer klare forventninger til Nord universitet om at denne utdanningen må komme på plass
så raskt som mulig1, samtidig som departementet signaliserer en «romslighet» blant annet knyttet til
at studenter som ønsker de samiske språkemnene som separate emner, kan tas inn som studenter
f.eks. som del av at bachelorløp. Kombinasjonen av vilje/ambisjon og romslighet er nødvendig for å
få et tilbud som dette på plass. Ikke fordi man skal gå på akkord med de faglige kravene, men fordi
antallet potensielle søkere/studenter, faglig tilsatte og praksisskoler og -lærere er så lavt at flere
aktører må samarbeide for å få dette til. Derfor er det en styrke at ansvaret for lulesamisk og

1

Møte med KD 23.8.2017
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sørsamisk havnet i samme lærerutdanningsinstitusjon etter fusjonen, dette gir mulighet for de to
språkene som representerer «minoriteten i minoriteten».

Forutsetninger for akkreditering (studietilsynsforskriften § 2-1)
(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler med tilhørende forskrifter skal
være oppfylt.
Studieplanen for Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7 bygger på Forskrift om
rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 som trådte i kraft 23.11.16 og
Nasjonale retningslinjer for samisk grunnskolelærerutdanning trinn 1–7 som trådte i kraft 02.06.17.
Forskriften for rammeplan for samisk GLU master 1–7 og Nasjonale retningslinjer for samisk GLU 1–7
ble utarbeidet etter at de nasjonale forskriftene og retningslinjene for GLU master 1–7 var ferdigstilt.
I Forskriften for samisk GLU slås det fast i § 1.3 at «[d]en samiske grunnskolelærerutdanningen er
likeverdig med den nasjonale grunnskolelærerutdanningen. Hovedundervisningsspråk er samisk. Det
kan gjøres unntak for institusjoner som gir lule- og sørsamisk utdanning». Den samiske forskriften og
retningslinjene, som nevnt ovenfor, avviker i noen sammenhenger fra ‘Forskrift om rammeplan for
grunnskolelærerutdanning, trinn 1-7’ og ‘Nasjonale retningslinjer for femårig
grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7’ når det gjelder spesifikt samiske emner, læringssyn og
kulturforståelse, men er ellers i stor grad sammenfallende. For sør- og lulesamisk GLU master 1–7
ved Nord universitet vil hovedundervisningsspråket være hhv. sør- eller lulesamisk i de samiske
språkemnene, for øvrig vil undervisninsgsspråket være norsk, i tråd med forskriftens § 1.3. Det gjør
det mulig å ha felles undervisning i de fleste emnene i Sør- og lulesamisk GLU master 1–7 og
tilsvarende emner i Grunnskolelærerutdanning master 1–7.
Studieplanen for sør- og lulesamisk GLU er altså i stor grad identisk med Nords eksisterende
studieplan for femårig GLU 1–7 (MAGLU 1–7), men med noen tilføyelser/endringer i generell del og
PEL når det gjelder det samiske. Når det gjelder enkeltemner, vil de også være identiske med MAGLU
1–7 med unntak av de samiske språkemnene. Endringene og tilføyelsene vil framgå av
gjennomgangen av programplan og emneplaner. Emneplaner for sørsamisk 1–3 og lulesamisk 1–3 vil
foreligge i endelig versjon så snart de nasjonale retningslinjene for samiskemnene blir ferdigstilt og
gjort kjent i løpet av 2018. Emneplanene for sørsamisk 1–2 og lulesamisk 1–3 er derfor inntil videre
bygd på de eksisterende samiskplanene ved Nord: sørsamisk 1–3 fra HiNT/UiT og lulesamisk 1–3 fra
bachelorstudiet i lulesamisk ved Universitetet i Nordland. Vi viser til tilsvarende praksis ved Samisk
høgskole hvor masterstudiene i GLU samisk 1–7/5–10 gjennomfører første studieår (2017–18) i
samiskfaget uten basis i nye nasjonal retningslinjer.

Opptakskrav og oppstart for studiet
Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7 har oppstart høsten 2018. Det vil deretter
bli opptak annethvert år. Dette begrunnes i studentgrunnlaget.
Opptakskravet er:
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Generell studiekompetanse der søkeren må dokumentere et minimum på 35 skolepoeng. I
fellesfaget matematikk må søkeren ha minimum karakteren 4,0. Gjennomsnittet av
karakterene i norsk og samisk må være minimum 3,0. I hht. Forskrift om opptak til høyere
utdanning § 4-7, første strekpunkt



Sørsamisk eller lulesamisk som førstespråk eller andrespråk fra videregående skole eller
bestått Grunnleggende emner i lulesamisk språk, 30 stp ved Nord universitet, eller bestått
Sørsamisk begynneropplæring, 30 stp ved HiNT, eller bestått SÁM Sørsamisk i praktiske
situasjoner, 30 stp, Samisk høgskole, i hht. Forskrift om opptak til høyere utdanning § 4-7,
tredje strekpunkt

Vi gjør oppmerksom på at

§ 4-7, tredje strekpunkt, refererer eksplisitt til «Grunnskolelærar- og
barnehagelærarutdanning med sørsamisk», men etter å ha konferert med kontorsjef Fredrik
Boksasp, FLU, vurderer vi det dithen at det er rimelig å likebehandle lulesamisk i denne
sammenhengen. Forskrift om opptak til høgare utdanning har ingen referanse til lulesamisk
språk. Fakultetet vil derfor rette henvendelse til KD om revidering av opptaksforskriften.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, vise studiets innhold, oppbygging
og progresjon samt muligheter for studentutveksling.
Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7 bygger på Forskrift om rammeplan for
samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 som trådte i kraft 23.11.16 og Nasjonale retningslinjer
for samisk grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7 som trådte i kraft 02.06.17. Det er verdt å merke at
Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning 1–7 er i stor grad i samsvar med
Forskrift om rammeplan om femårig grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7 som både er kjent og
allerede implementert i fakultetet. I akkrediteringssøknaden vil det bli lagt vekt på de forholdene
hvor Sør- og lulesamisk GLU 1–7 avviker fra den opprinnelige GLU-rammeplanen (MAGLU 1–7).
Utdanningen gir allsidig kjennskap til samiske forhold og legger vekt på utvidede læringsarenaer og
naturen som en viktig arena for læring og danning. Samisk grunnskolelærerutdanning skal sette
læreryrket inn i en samisk- og urfolkskontekst. Dette ivaretas både i de samiske språkemnene, i
emnet PEL samisk og i tverrfaglige tema som inngår i studentens utdanning.
Studiets progresjon følger progresjonen i MAGLU 1–7 (se presentasjonen av studiemodellen ).
Studentene kan ta deler av studiet ved en utenlandsk institusjon på linje med studentene som følger
MAGLU 1–7. Det er lagt til rette for et slikt internasjonalt semester i høstsemesteret 3. studieår (se
studiemodell). For studentene ved Sør- og lulesamisk GLU vil det i tilegg til institusjonene nevnt for
MAGLU 1–7 være relevant med utvekslingsopphold ved universitet/høgskoler som tilbyr program
med urfolksprogram/-studier. Det blir redegjort for dette i avsnittet om studentutveksling.

Studiets navn
Navnet på studiet er Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7.
South and Lule Saami Primary teacher education grades 1–7 (Master 5 years)
6
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Begrunnelse: Det er av stor betydning å synliggjøre at dette er en sør- og lulesamisk lærerutdanning
som bygger på den samiske rammeplanen og nasjonale retningslinjer (hittil har samisk
grunnskolelærerutdanning i praksis vært ensbetydende med nordsamisk grunnskolelærerutdanning).
Utdanningen er forankret i samisk kultur og samfunn, og har samiske læringsforståelser og
undervisningsmåter som sitt utgangspunkt. Utdanningen gir allsidig kjennskap til samiske forhold og
legger vekt på utvidede læringsarenaer og naturen som en viktig arena for læring og danning. Samisk
grunnskolelærerutdanning skal sette læreryrket inn i en samisk- og urfolkskontekst. Dette ivaretas
både i de samiske språkemnene, i emnet PEL samisk og i tverrfaglige tema som inngår i studentens
utdanning.
Det engelske navnet er utformet i tråd med det engelske navnet på MAGLU 1–7: Primary teacher
education grades 1–7 (Master 5 years).

Studiets oppbygning
Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7 bygger på kravene i § 3 i Forskrift om
rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7. I hht. Forskriftens § 3 er sør- eller
lulesamisk 30 studiepoeng, norsk 30 studiepoeng og matematikk 30 studiepoeng obligatoriske fag,
videre skal alle studenter, ifølge forskriftens § 3, ha minst 60 studiepoeng i minst ett av
undervisningsfagene i utdanningen.
Utdanningen er lagt opp slik at den følger programmet MAGLU 1–7 når det gjelder progresjon og
struktur. Studieplanen for samisk GLU er altså i stor grad identisk med Nord universitets eksisterende
studieplan for femårig GLU 1–7, men med noen tilføyelser/endringer i generell del og PEL når det
gjelder det samiske. Når det gjelder enkeltemner, vil de også være identiske med eksisterende plan
med unntak av planene for samisk (sørsamisk eller lulesamisk). Av de sentrale fagene er norsk og
matematikk allerede akkreditert (felles med MAGLU 1–7), det samme gjelder valgbare fag innenfor
MAGLU 1–7 som dermed også kan velges i Sør- og lulesamisk GLU 1–7. PEL er også akkreditert
gjennom MAGLU 1–7, PEL samisk har noen emner som gjør at det avviker noe fra PEL MAGLU 1–7 (se
vedlagt emneplan for PEL samisk).
De samiske språkemnene gjelder Sør- og lulesamisk GLU 1–7. Sør-/lulesamisk 1, 30 studiepoeng, er
obligatorisk, mens sør-/lulesamisk 2, 30 studiepoenger kan velges som masterfag (på linje med norsk,
matematikk, spesialpedagogikk m.fl.
Se for øvrig pkt. 4 Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet for nærmere beskrivelse av studiemodellen og muligheter for
utveksling.
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Vedlegg til forutsetninger for akkreditering*

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Firmaattest fra Brønnøysundregisteret (nye private institusjoner)
Styringsordning (nye institusjoner)
Styrevedtekter (nye institusjoner)
Eksamensreglement og, eller inkludert, institusjonens
bachelorgradsreglement (nye institusjoner)
Andre relevante reglementer (nye institusjoner)
Reglement for klagenemnd + ev. avtale om samarbeid om
klagenemnd (nye institusjoner)
Bestemmelse læringsmiljøutvalg (nye institusjoner)
Mal for utdanningsplan (nye institusjoner)
Vitnemål og Diploma Supplement (alle)
Systembeskrivelse av kvalitetssikringssystem (nye institusjoner)
Beskrivelse av kvalitetsarbeidet. Gjelder kun den delen av
kvalitetsarbeidet som beskriver kvalitetssikringen av studier på ph.d.nivå (For søkere om Ph.d.-studium for første gang).
* Viser til komplett liste over alle relevante vedlegg på dokumentets side 2
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Krav til studietilbudet (studietilsynsforskriften § 2-2)
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring, og studietilbudet skal ha et dekkende
navn.

Studiets læringsutbytte iht. Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (3.3.2).
Nedenfor følger en oversikt over læringsutbyttet for studiet, formulert som: Kunnskap, Ferdigheter
og Generell kompetanse som er i tråd med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring.
Læringsutbyttebeskrivelsene er i samsvar med NKR, studier på masternivå (2. syklus). Dette er de
overordnede læringsutbyttene for Sør- og lulesamisk GLU master 1–7. Det vil også følge en oversikt
over hvordan læringsutbyttene (LUB) på emnenivå (PEL samisk og de samiske språkemnene) har en
sammenheng med det totale læringsutbytte for studiet. For de øvrige emnene vises det til MAGLU 1–
7 (akkreditert 2017).
Presentasjon av læringsutbyttebeskrivelser på programnivå
En kandidat med fullført femårig masterstudium i Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning 1–7
skal ha følgende totale læringsutbytte.
Kursiv markerer LUB-er som er spesifikke for sør- og lulesamisk GLU (og ikke er med i MAGLU 1–7).
Disse læringsutbyttebeskrivelsene bygger på Forskrift om rammeplan for samisk
grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 og Nasjonale retningslinjer for samisk
grunnskolelærerutdanninmg, trinn 1–7 som ellers er nokså lik Forskrift om rammeplan for
grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7 og Nasjonale retningslinjer for femårig
grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7

OVERSIKT OVER LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER PÅ PROGRAMNIVÅ
Formuleringer som bare gjelder Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning 1–7 er i kursiv (se
ovenfor), for øvrig gjelder formuleringer/beskrivelser både MAGLU 1–7 og Sør- og lulesamisk GLU 1–
7.
Læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
-

har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i profesjonsrettet
pedagogikk/spesialpedagogikk
har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
har kunnskap om samisk tradisjon innenfor det enkelte fagområde
har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter,
forskningsmetoder og etikk, spesielt med vekt på samiske og urfolks forskningsperspektiver
har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, om
sammenhengen i utdanningsløpet barnehage–skole og om overgangen fra barnehage til skole og
fra barnetrinn til ungdomstrinn
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-

-

-

-

har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, vurderings- og
kartleggingsverktøy, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i
fagene
har inngående kunnskap om læringsteori og barns utvikling, danning og læring i ulike sosiale,
språklige og kulturelle kontekster
har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og
seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et nasjonalt og
internasjonalt perspektiv
har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens
utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i det samiske samfunnet og i
samfunnet for øvrig
har kunnskap i å bruke naturen og nærmiljøet som læringsarena og tilpasse aktiviteter til ulike
læringsmiljø

Ferdigheter
Kandidaten
-

-

-

kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre, og gjøre
nytte av samiske læringsmåter i opplæringen
kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner og tilpasse opplæringen i tospråklig eller
flerspråklig perspektiv
kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter
og fagkompetanse, med særskilt vekt på begynneropplæring i lesing, skriving og regning
kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og
estetiske læringsprosesser
kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger,
tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder
og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi
elevene opplæring i digitale ferdigheter
kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne
kunnskapen i profesjonsutøvelsen
kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid,
for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede
forskningsprosjekter under veiledning
kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger
skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med
relevante faginstanser.

Generell kompetanse
Kandidaten
-

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
behersker sørsamisk og/eller lulesamisk og norsk, muntlig og skriftlig, og kan bruke språkene på
en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
har kompetanse i fjernundervisningsdidaktikk
kan initiere og ivareta et godt skole–hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante
for skolens virksomhet
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-

kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til
profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av
faglig felleskap på den enkelte skole
kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt
arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Begrunnelse for de valgene som er tatt i arbeidet med læringsutbyttebeskrivelsen .
Studiets innhold følger Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7
og bygger på Nasjonale retningslinjer for samisk grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7.
Retningslinjene er videre basert på Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring. Både
retningslinjene beskrevet for studiet, og hvert studieemne, følger kravene i
kvalifikasjonsrammeverket. Programplanen for GLU ved Nord universitet avviker ikke på noen punkt
fra den nasjonale rammeplanen eller retningslinjene.
Før vi beskriver hvordan samsvaret er mellom læringsutbyttebeskrivelsene og studiets faglige profil,
vil vi først presentere studiets faglige profil.
Det som kjennetegner studiet er i første rekke at det er en profesjonsutdanning til læreryrket i
grunnskolens trinn 1–7 med særlig innretning mot skoler som tilbyr sør- eller lulesamisk opplæring.
Undervisningsfagene blir beskrevet som fagemner, har samme navn som, og gir kompetanse til å
undervise i tilsvarende skolefag.
Forskriften understreker at lærerutdanningen skal være integrert og profesjonsrettet, basert på
forskning og erfaringskunnskap, og studiet ved Nord universitet følger dette nøye. Med integrert
menes helhet og sammenheng mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksisstudier. Dette sikres i
studiet ved Nord universitet særlig ved at emnene PEL samisk og skolefag blir lagt parallelt i første og
andre studieår, og ved at praksisoppfølging er nært knyttet til fagemnene i hvert studieår.
PEL-faget (pedagogikk og elevkunnskap) har fått et særlig ansvar for å binde studiet sammen og
integrere de ulike emnene ved å løfte fram generelle forhold som blir nærmere spesifisert i
fagemnene (undervisningsfagene). PEL samisk har flere sentrale funksjoner i studiet: det tar opp
generelle forhold ved skolens virksomhet i fortid og nåtid, særlig skolens rolle i
fornorskingspolitikken, samisk religion og kultur, generiske tema i didaktikk, og en samling av andre
områder som er sentrale i yrket, men som ikke blir tematisert direkte i undervisningsfagene. PEL
samisk og PEL i MAGLU 1–7 vil i stor grad samkjøres. I noen emner vil studentene ved Sør- og
lulesamisk GLU ha egne opplegg ved det enkelte studiestedet (Levanger, Bodø) eller felles via
fjernundervisning. Dette er emner som fjernundervisningsdidaktikk (1. studieår), samisk
læringsforsåelse og urfolksdidaktikk, samisk religion og livssyn før og nå (2. studieår) og samisk
skolehistorie (4. studieår). Sistnevnte emne vil tilsvare emnet i norsk skolehistorie, men med et
samisk perspektiv. Samisk religion og livssyn vil være en utdypning av av RLE-emnet som dreier seg
om sentrale religioner i Norge. Samisk læringsforsåelse og urfolksdidaktikk vil være tema for
refleksjonsseminar parallelt med PEL-undervisningen i første studieår, før og etter praksis ved samisk
skole. Fjernundervisningsdidaktikk blir lagt opp som et teoretisk og praktisk emne i forbindelse med
praksis 2. studieår. Den praktiske samkjøringen av PEL og PEL samisk vil bli organisert av de
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studieprogramansvarlige for MAGLU 1–7 og Sør- og lulesamisk GLU 1–7 samt emneansvarlige for
PEL-faget.
Læringsutbytteformuleringene i studieemnene på overordnet nivå vil nedenfor bli gjennomgått for å
vise hvordan disse tilfredsstiller studiets faglige profil. Utbytteformuleringene for studiet finner en på
to plan, på overordnet nivå og for hvert enkelt studieemne, men profileringen kan beskrives ut fra
formuleringene på programnivå. De undervisningsfagene som gir kompetanse for undervisning i
grunnskolen er (MAGLU 1–7 / Sør- og lulesamisk GLU 1–7): samisk, norsk, matematikk, engelsk,
musikk, naturfag, kristendom, religion, livssyn og etikk med filosofi (KRLE), mat og helse, kunst- og
håndverk, samfunnsfag og kroppsøving. I tillegg til emneplaner for disse fagene, blir det gitt
utdanning i Pedagogikk og elevkunnskap (60 p), spesialpedagogikk (60 stp) og en spesialisering i
begynneropplæring (15 stp innenfor masterstudiefaget). Programplanens formuleringer er rettet
mot kunnskaper og ferdigheter som totalt sett ikke er dekket i noen av disse fagemnene alene.
1) Kunnskap: Kandidaten skal ha avansert kunnskap enten i et undervisningsfag og dette fagets
didaktikk eller spesialpedagogikk. I studieplanen for Sør- og lulesamisk GLU 1-7 er dette tatt vare på
ved at vi i alt tilbyr fire mastergradsfordypninger (120 poeng): De sentrale skolefagene norsk,
matematikk og samisk eller et annet skolefag/skolerelevant fag som studentene kan velge som fag 4.
Som fag 4 tilbys skolefagene KRLE, samfunnsfag, musikk, naturfag o.a. avhengig av studiested
(Levanger/Bodø) og studentenes valg blant fag som til enhver tid tilbys som fag 4 ved de to
studiestedene. En kan også velge spesialpedagogikk som skolerelevant fag og ev. ta det som
masterfordypning (masterfag).
Alle masterfag vil gi spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde basert på bred profesjonsrettet
kunnskap. Alle fag skal gi inngående kunnskap om relevant forskning, vitenskapelige tenkemåter i
faget med metode og etiske overlegninger. Arbeidet med kunnskap om lov og planverk for
grunnskolen, samt overgangen mellom utdanningsløp, blir gjennomført i PEL/PEL samisk (nedenfor
omtalt som PEL-faget). Når det gjelder begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, vurderingsog kartleggingsverktøy, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i
fagene, er dette gjennomgående emner i alle fag, men vil også ha særlig plass i PEL-faget. PEL-faget
vil også ta hovedansvaret for arbeidet med kunnskap om læringsteori, samiske læringsforståelser og
undervisningsmåter og barns utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle
kontekster. Disse emnene vil også bli tematisert på forskjellige måter i flere fagemner. Studentene
skal også ha kunnskap om urfolksrettigheter, barn i vanskelige livssituasjoner som mobbing, vold og
seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt
perspektiv. Dette vil bli tatt vare på i PEL-faget. Når det gjelder kunnskap om lærerprofesjonen;
fagenes egenart og historie; og forståelse av skolens utvikling som organisasjon; skolens mandat,
verdigrunnlag og plass i samfunnet, blir dette ivaretatt i PEL-faget primært, men noe også i
fagdidaktikken (fagenes egenart og historie).
2) Ferdigheter: Programplanen beskriver læringsutbytteformuleringer som dekker de grunnleggende
ferdigheter som en lærer vil trenge i yrket. Et hovedpunkt er forberedelsen til den praktiske
utøvelsen av yrket, basert på eller ev. informert av empirisk forskning. Denne forskningen kan være
fra alle de felt som er nevnt ovenfor (teoretisk og empirisk faglig og fagdidaktisk forskning i tillegg
empirisk skole- og klasseromsforskning). Men et viktig punkt for lærerutdanningen ved Nord
universitet vil være studier basert på erfaringskunnskap, noe vi i vår sammenheng vil knytte til
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miljøet rundt doktorgradsstudiet ved fakultetets Studium i profesjonell praksis. En ser det i dette
studiet slik at erfaringskunnskap først blir virkelig nyttig når den blir artikulert. Særlig er dette
avgjørende for hente fram taus kunnskap, såkalt fronetisk kunnskap (begrepet er hentet fra
nyaristotelisk praksisteori). Dette skjer primært gjennom praksisfortellinger, og forskningsprosessen
starter med å finne problemstillinger fra disse fortellingene som blir artikulert gjennom refleksjon på
en måte som evner å utfylle annen empirisk skoleforskning og evidensbasert forsking. Med denne
utdannings- og forskningsprofilen har fakultetet plassert seg sentralt i forhold til profesjonsutdanning
generelt og læreryrket spesielt. Når det gjelder læreryrket, vil denne typen erfaringsforskning utvikle
viktig kunnskap om ferdigheter, som det å analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner. Dette
arbeidet skjer i hvert enkelt studieemne i undervisningsfag, først og fremst gjennom erfaring fra
veiledet praksis (110 dager). Denne profilen er unik for Nord universitet nasjonalt sett.
Studenten skal videre også være i stand til å iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens
utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse. Begynneropplæring i lesing, skriving og
regning er et sentralt fokus i alle undervisningsfag, i PEL-faget og i et eget fordypningsemne på 15 stp
i studiets 4. år. Læringsutbytteformuleringene peker også særlig på arbeid med flere andre sentrale
arbeidsområder i yrket som grunnskolelærer: estetiske læreprosesser, vurdering og tilbakemelding,
varierte metoder, digitale verktøy og relevante læremiddel. Nord universitet har gjennom en rekke år
hatt fokus på estetiske læreprosesser, varierte metoder og har arbeidet nært med
utviklingskontorene for digitale læreprosesser, Bodø ved KOLT og Levanger har et eget IKTpedagogisk senter. Alle de tre lærestedene har lang erfaring med bruk av nettbaserte løsninger og
utforsking av den didaktiske nytten av nye digitale verktøy med egen forskningsgruppe og flere
prosjekt finansiert av Norgesuniversitetet. Dette er særlig relevant for den sør- og lulesamiske
grunnskolelærerutdanningen der kompetanse i fjernundervisningsmetodikk er et læringsutbytte
(både i programplanen og i PEL samisk).
3) Generell kompetanse: Programplanens læringsutbyttebeskrivelse om studentens generelle
kompetanse er rettet mot lærerens overordnete ansvar for utviklingen av skolen de skal
arbeide på, nærmere bestemt lærerens politiske, etiske og samfunnsmessige ansvar. Her er
det lagt vekt på en rekke felt som ikke direkte har med undervisningen i klasserommet å gjøre.
Emneplanen legger til rette for dette ved å trekke arbeidet med dette ut av selve
undervisningsfagene. For at studenten skal kunne styrke internasjonale og flerkulturelle
perspektiv i skolens arbeid når hun eller han er ferdigutdannet, er femte semester i
utdanningen et internasjonalt semester. Her er det lagt til rette for at studenten kan ta et
semester i utlandet eller ta et skolerelevant fag av internasjonal karakter. For å styrke arbeidet
med samenes status er det lagt inn en tverrfaglig ekskursjon til ett av de samiske
kultursentrene i Nordland eller Nord-Trøndelag (lulesamisk og sørsamisk). Arbeidet med
demokratiutvikling i skole og samfunn er et tema i flere fag, særlig PEL, samfunnsfag og KRLE.
I norskfaget blir studenten prøvd i begge målformene i ulike vurderingsformer, ellers
forutsetter man at studentene kan bruke både nynorsk og bokmål. Studenter som har fått
fritak fra en av målformene fra videregående skole, vil også få fritak på lærerutdanningen,
men dette vil bli påført vitnemålet. For studenter som ikke har vurdering i begge norske
målformer fra videregående opplæring, kan det gis fritak for vurdering i én av målformene i
norsk. Fritak gjelder også for utenlandske studenter som ikke har videregående opplæring fra
Norge. Det kan gis fritak fra norsk for utenlandske studenter som tar hjemlandets hovedspråk
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som del av utdanningen (jf. § 6 i Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning
for trinn 1–7).
En svært viktig del av yrket er samarbeidet med hjemmet og lokalmiljøet ellers. Dette er tema i alle
undervisningsfag og i PEL, og blir ikke løftet opp på programnivå på andre måter. Det samme gjelder
kravet om evne til å kommunisere problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelse og digital
kompetanse, faglige og etiske problemstillinger. Når det gjelder innovasjonsprosesser knyttet til
skolens virksomhet, er det lagt inn arbeid med entreprenørskap i PEL-faget og i studentens
praksisperiode.

Begrunnelser for læringsutbytteformuleringer på programnivå spesifikt knyttet til Sør- og
lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7
Under Kunnskap gjelder det følgende læringsutbyttebeskrivelser:
Kandidaten
-

-

har kunnskap om samisk tradisjon innenfor det enkelte fagområde
har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter,
forskningsmetoder og etikk, spesielt med vekt på samiske og urfolks forskningsperspektiver
har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling
som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i det samiske samfunnet og i samfunnet for
øvrig
har kunnskap i å bruke naturen og nærmiljøet som læringsarena og tilpasse aktiviteter til ulike
læringsmiljø

Det første og siste strekpunktet ovenfor relaterer seg direkte til formulering under Kunnskap i §2 i
Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7. Tilleggsformuleringene i
de to andre strekpunktene tar utgansgpunkt i forskriftens § 1. Ledd 4, 7, 8.
Under Ferdigheter gjelder det følgende læringsutbyttebeskrivelser:
Kandidaten
-

kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre, og gjøre
nytte av samiske læringsmåter i opplæringen
kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner og tilpasse opplæringen i tospråklig eller
flerspråklig perspektiv

Tilleggsformuleringene i de to strekpunktene tar utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene under
Ferdighet i §2 i Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7.
Under Generell kompetanse gjelder det følgende læringsutbyttebeskrivelser:
Kandidaten
-

behersker sørsamisk og/eller lulesamisk og norsk, muntlig og skriftlig, og kan bruke språkene på
en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
har kompetanse i fjernundervisningsdidaktikk

Kravet til språkkompetanse og fjernundervisningsdidaktikk bygger på læringsutbyttebeskrivelsene
under Generell kompetanse i §2 i Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for
trinn 1–7.
At fjernundervisningsdidaktikk er lagt under Generell kompetanse i forskriften understreker at dette
ikke er utelukkende er en ferdighet i bruk av digitale/multimediale verktøy, men en kompetanse i
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hvordan en best mulig planlegger og organiserer undervisning og læring i andre kontekster enn der
elevene er fysisk til stede i klasserommet eller annen læringsarena. Dette er spesielt viktig for lærere
i minoritetsspråk som sør- og lulesamisk.

Begrunnelser for læringsutbytteformuleringer på emnenivå: PEL samisk
Emnet PEL samisk er opprette som en tilpasset variant av PEL. Ifølge Nasjonale retningslinjer for
samisk GLU 1–7 skal læringsutbytteformuleringene for samisk lærerutdanning følge de nasjonale
retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen, unntatt fagene samisk språk og duodji som har
egne fagspesifikke retningslinjer. Vi har lagt inn noen spesifikke læringsutbytteformuleringer i PELfaget i Sør- og lulesamisk GLU 1–7 for å ivareta det samiske innholdet i studiet slik det kommer fram i
Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 og dermed også i
programplanen (over). PEL i denne utdanningen er derfor gitt navnet PEL samisk.
I det følgende gjengis læringsutbyttebreskrivelsene for PEL samisk der de spesifikt samiske
formuleringnene er i kursiv mens uthevet skrift markerer RLE-faglige innslag:
PEL samisk 1A (1. studieår):
KUNNSKAP
Kandidaten:
• har kunnskap om skolens mandat og formål
• har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp som er aktuelle i begynneropplæring og undervisning forøvrig
• har kunnskap om samisk læringsforståelse og urfolksdidaktikk
• har brei kunnskap om varierte arbeids- og vurderingsformer for elevene
• har kunnskap og innsikt i hvordan egen atferd, kommunikasjon og holdninger kan påvirke i møte med elever,
kollegaer og foreldre
• har brei kunnskap om hvordan kompetanse i samhandling og grunnleggende ferdigheter kan bidra til å øke
læringen for elevene
• har kunnskap om hvordan praktiske, skapende og estetiske læreprosesser kan påvirke helse, trivsel og
læring
• har brei kunnskap om elevenes læring med hensyn til motivasjon, mening og livsglede
FERDIGHETER
Kandidaten:
• kan planlegge og gjennomføre systematisk observasjon og analysere data fra observasjonen
• kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske valg i teori om begynneropplæring, læring og undervisning
• kan anvende forskningsbasert kunnskap til å utøve god klasseledelse og utvikle et trygt og inkluderende
læringsmiljø for elevene
• kan samarbeide med kollegaer om planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
• kan fra tidlig i studiet anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning for elevene med utgangspunkt i eksisterende
rammefaktorer og gjeldende læreplanverk
• kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog med eleven og deres foresatte om elevenes trivsel, læring og
helhetlige utvikling
• har personlig og profesjonell verdibevissthet som grunnlag for utvikling av et pedagogisk grunnsyn i sin utvikling i
rollen som lærer

PEL samisk 1B (2. studieår):
KUNNSKAP
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Kandidaten
• har kunnskap om skolens samarbeidspartnere
• har kunnskap om ulike lærevansker og tilpasnings- og atferdsutfordringer hos barn og unge på 1.–7. trinn og
hvordan disse kommer til syne i begynneropplæringen og senere
• har kunnskap om fjernundervisninsgdidaktikk, inkluderende opplæring og forholdet mellom tilpasset opplæring
og spesialundervisning
har kunnskap om til teknologi- og medieutvikling, og forståelse for etiske spørsmål knyttet til digitale
arenaer
• har innsikt i likheter og forskjeller i gutters og jenters oppvekstbetingelser og konsekvenser disse kan
ha for læringsarbeidet
• har kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle, kroppslige og sosiale utvikling
• har kunnskap om barn som av ulike grunner havner i livssituasjoner som kan hemme deres utvikling og læring
• har kunnskap om den norske og samiske skolen i lys av kristen tradisjon, sekularisering, pluralisme og
fundamentalisme
• har kunnskap om samisk religion og livssyn før og nå, og kjenner til sentrale religioner og livssyn i
Norge i dag og deres betydning for elever i trinn1–7

FERDIGHETER
Kandidaten:
• kan reflektere over, redegjøre for og drøfte norsk og samisk skolehistorie og den betydningen skolen har i et
demokratisk samfunn og i en globalisert verden.
• kan fra tidlig i studiet reflektere over vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap
• kan i opplæringen begrunne, formidle og bruke dokumenter om menneskerettigheter og barns
rettigheter
• kan ivareta livssynmangfold i samarbeid med elever og foreldre
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten:
•
kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog med eleven og deres foresatte om eleven sin læring og
utvikling.
•
har kunnskap om og kan drøfte didaktiske konsekvenser, utfordringer og muligheter i en skole preget av språklig,
kulturelt og religiøst mangfold

PEL samisk 2 (4. studieår):
KUNNSKAPER
Kandidaten
• har kunnskap om den norske og samiske skolen som samfunnsinstitusjon i et historisk perspektiv, skolens
rammefaktorer og styringsstruktur
• har inngående kunnskap om skolen som kompleks organisasjon, organisasjonslæring og pedagogisk utviklingsarbeid
• har kunnskap om den betydning demokrati og profesjonelt fellesskap har for skoleutvikling
• har inngående læreplanforståelse og kan drøfte utfordringer i realiseringen av gjeldende læreplan og øvrige
styringsdokumenter
• har inngående kunnskap om fellesskapets betydning for elevenes læring og utvikling
• har avansert kunnskap om elevens danning i et pluralistisk samfunn
FERDIGHETER:
Kandidaten
• kan legge til rette for samhandling i klasser og grupper på 1.-7. trinn og i ettertid kritisk analysere aktiviteten i lys
av fellesskap og læring
• kan anvende forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap til å arbeide systematisk med skolens
læringsfellesskap og psykososiale miljø.
• kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og endringsprosesser i skolen, både individuelt og i samarbeid
med andre, og vurdere disse kritisk i lys av skolens mandat og ulike pedagogiske grunnsyn.
• kan kritisk analysere og anvende skolens verdigrunnlag
• kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål forankret i etisk teori
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GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebatter om skoleutvikling og utdanningspolitikk
• kan skape engasjement og være til inspirasjon for å utløse skapervilje og meningsdannelse hos elever
• kan identifisere og analysere utfordringer i skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte muligheter den gir

Begrunnelser for læringsutbytteformuleringer på emnenivå: de samiske språkemnene
Ifølge Nasjonale retningslinjer for samisk GLU 1–7 skal læringsutbytteformuleringene for samisk
lærerutdanning følge de nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen, unntatt fagene
samisk språk og duodji som har egne fagspesifikke retningslinjer.
Nasjonalt råd for lærerutdanningens (NRLU) faggruppe for samisk språk som skal fastsette nasjonale
retningslinjer for faget samisk i den samiske lærerutdanningen. Dette arbeidet pågår våren 2018,
retningslinjene blir fastsatt av NRLU senest høsten 2018 (et medlem i fagmiljøet for Sør- og
lulesamisk GLU, Sandra Nystø Ráhka, er medlem i utvalget). Emneplaner for sørsamisk og lulesamisk
(både obligatorisk emne og fordypningsemner) vil foreligge i revidert versjon så snart de nasjonale
retningslinjene for samiskemnene blir ferdigstilt. Emneplanene for sørsamisk 1–2 og lulesamisk 1–2
vil derfor inntil videre være bygd på de eksisterende planene (sørsamisk 1–2 fra HiNT og lulesamisk
1–2 fra bachelorstudiet i lulesamisk ved Universitetet i Nordland). Vi viser til tilsvarende praksis ved
Samisk høgskole hvor masterstudiene i GLU samisk 1–7 og 5–10 ble utlyst og startet opp i 2017 uten
basis i nye nasjonale retningslinjer i samiskfaget. Det gir dermed presedens for at Nord universitet
kan utlyse Sør- og lulesamisk GLU 1–7 før de nye nasjonale fagspesifikke retningslinjene for
samiskfagene foreligger. Fordypningsemnet sør-/lulesamisk 3 vil også foreligge i endelig/revidert
form når de nasjonale retningslinjene foreligger (dette fordypningsemnet tilbys høsten 2021 i hht.
studiemodellen).
I det følgende presenteres de gjeldende planene for søsamisk 1–2 og lulesamisk 1–2 basert på
eksisterende planer for de disse språkemnene. Deskriptorene er i tråd med NKR og tilsvarer
formuleringer brukt i engelskfaget i MAGLU 1–7. At læringsutbyttene ikke er helt identiske i emnet
sørsamisk og emnet lulesamisk skyldes at fagene har opphav i ulike fagmiljø og fagtradisjoner i hhv.
Levanger og Bodø.
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Sørsamisk 1 (30 studiepoeng)
Kunnskaper
Kandidaten
• skal kjenne til det sørsamiske språkets struktur
• har kunnskap om samisk dialektologi, språkhistorie og språkrøkt
• har kunnskap om hovedelementene i den samiske fortellertradisjonen og annen samisk tradisjonskunnskap
• har kunnskap om samisk barneoppdragelse og samiske barns oppvekstvilkår
• har bred kunnskap om to-språklighet og to-språklig undervisning
• har kunnskap om lokalt pedagogisk utviklingsarbeid
Ferdigheter
Kandidaten
•
•
•
•

kan undervise i sørsamisk språk
kan skrive faglige tekster på sørsamisk
kan lese sentral sørsamisk litteratur og kunne drøfte innholdet
har bred kunnskap om og kan benytte ulike vurderingsordninger

Generell kompetanse
Kandidaten
• har kunnskap om språk som et grunnleggende fundament for kultur, tilhørighet og selvforståelse og formidler av
tanker, ideer, skikker og tradisjoner
• har bred kunnskap om, og erfaring i å benytte fjernundervisning og annen undervisningsteknologi i sørsamisk
språkopplæring

Læringsutbyttebeskrivelser Sørsamisk 2 (30 studiepoeng)
Kunnskap
Kandidaten

har bred kunnskap om sørsamisk språk som system, sørsamisk morfologi og syntaks

har kunnskap om sørsamisk dialektologi

har kunnskap om sørsamisk oversettingsarbeid

har kunnskap om litterær analyse

har bred kunnskap om flerspråklighetsdidaktikk og -undervisning
Ferdigheter
Kandidaten
 kan delta i faglige samtaler på sørsamisk om emnets ulike temaer
 kan bruke sørsamisk for planlegging av og undervisning i sørsamisk
 har kunnskap om og kunne benytte ulike vurderingsordninger
Generell kompetanse
Kandidaten
 skal kjenne til språk som et grunnleggende fundament for kultur, tilhørighet og selvforståelse, og formidler av
tanker, ideer, skikker og tradisjoner
 skal kunne bidra til videreutvikling av sørsamisk undervisningspraksis

Lulesamisk 1 (30 studiepoeng)
Kunnskap
Kandidaten
 har kunnskap om den grunnleggende strukturen i lulesamisk i tilknytning til fonologi, morfologi og syntaks
 har kunnskap om flerspråklighet og det samiske språkets stilling i samfunnet
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har kunnskap om eldre samisk litteratur
har kunnskap om samisk folkediktning og fortellertradisjon
har bred kunnskap om to-språklighet og to-språklig undervisning
har kunnskap om lokalt pedagogisk utviklingsarbeid

Ferdigheter
Kandidaten
 behersker lulesamisk ortografi i teori og praksis
 kan anvende kunnskap om samisk litteratur og folkediktning i undervisningen
 kan undervise i lulesamisk språk
 har kunnskap om og kunne benytte ulike vurderingsordninger
Generell kompetanse
Kandidaten
 har kunnskap om språk som et grunnleggende fundament for kultur, tilhørighet og selvforståelse og formidler av
tanker, ideer, skikker og tradisjoner
 har bred kunnskap om, og erfaring i å benytte fjernundervisning og annen undervisningsteknologi i lulesamisk
språkopplæring

Læringsutbyttebeskrivelser Lulesamisk 2 (30 studiepoeng)
Kunnskaper
Kandidaten









har kunnskap om samisk språklære med vekt på fonologi, morfologi og syntaks
har bred kunnskap om språkets funksjon i ulike kontekster
har kunnskap om samiske språk og om særtrekkene i de ulike samiske språkene
har kunnskap om forskjeller i lulesamiske dialekter
har innsikt i språkbruk og tradisjonelle samiske uttrykksmåter
har kjennskap til ulikheter i språkstruktur mellom samisk og majoritetsspråkene
har kunnskap om oversettelse i teori og praksis

Ferdigheter
Kandidaten









har gode egenferdighet i samisk språk og språkbruk
kan forklare hvordan språket blir brukt i ulike situasjoner
kan gi en oversiktlig redegjørelse for særtrekk i de samiske språkene og de viktigste forskjellene mellom nord-,
lule- og sørsamisk
kan redegjøre for dialektale forskjeller i lulesamisk
kan presentere og drøfte ulike typer språkbruk
kan foreta egne vurderinger av språklige uttrykksformer, og kunne argumentere for ulike valg i oversettelser
kan anvende sin språkkompetanse til å oversette ulike typer tekst til lulesamisk på en adekvat måte

Generell kompetanse
Kandiaten
 skal ha bred kunnskap om språk som et grunnleggende fundament for kultur, tilhørighet og selvforståelse, og
formidler av tanker, ideer, skikker og tradisjoner
 skal kunne bidra til videreutvikling av lulesamisk undervisningspraksis
 kunne formidle relevant fagstoff og kommunisere på samisk på en måte som er tilpasset målgruppen
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(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha tydelig relevans for videre studier
og/eller arbeidsliv.
I artikkelen ‘Samisk lærertetthet’ i Samiske tall forteller 9 (Kommentert samisk statistikk 2016) gis
en analyse av behovet for samisklærere de neste 10–20 årene. Under forutsetning av at
elevtallet for samisk holder seg på dagens nivå, viser analysen at det må utdannes 1,5 sørsamiske
lærere pr år for å sikre dagens lærerdekning. Utdanningsbehovet for lulesamiske lærere er i
samme størrelsesorden. På bakgrunn av situasjonen i lule- og sørsamisk område har
Fylkesmannen i Nordland tatt initiativ til et prosjekt for å styrke lule- og sørsamisk opplæring.
Prosjektet har følgende målsettinger: 1. Øke antallet lule- og sørsamisktalende lærere; 2. Øke
læringsutbyttet for lule- og sørsamiske elever gjennom styrket metodeopplæring; 3. Generell
styrking av den lule- og sørsamiske skolen.
Utvikling av en lule- og sørsamisk grunnskolelærerutdanning er ett av tiltakene som
fylkesmannen i Norland har initiert og som KD har uttrykt støtte til. Nord universitet har fått i
oppdrag å planlegge en femårig lule- og sørsamisk grunnskolelærerutdanning.
Det vil bli et stort behov for lærere i grunskolen i Norge i årene som kommer, og det er et mål å
tiltrekke seg flere av de best kvalifiserte elevene fra videregående. For å kunne rekruttere flest
mulig er det viktig at institusjonene viser til gode og gjennomtenkte studieløp og et solid fagmiljø.
Studenter som tar sør- og luleamisk GLU er kvalifisert til å undervise både i de sør-/lulesamiske
skolene og i grunnskolen for øvrig. Utdanningen har dermed svært høy relevans for arbeidslivet.
De nye femårige lærerutdanningene er en del regjeringens storsatsing på læreryrket, og vi legger
til grunn at de nye utdanningene vil gjøre kandidatene svært attraktive i arbeidsmarkedet. Det er,
og vil bli, stor mangel på godt kvalifiserte lærere, slik at disse utdanningene i høy grad vil sikre
kandidatene relevant arbeid etter fullført utdanning.
Nord universitet vil med sitt tilbud, Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7 som
er forankret i sentrale bestemmelser og krav, kunne imøtekomme de utfordringer skolen står
ovenfor. Nyutdannede lærere fra Nord universitet vil blant annet ha med seg nok faglig tyngde til
å kunne være kritiske, stille spørsmål og reflektere over egen undervisning. De skal være
oppdatert på relevant forskning, og være i stand til å prøve ut nye undervisningsmetoder i
klasserommet. Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7 er dermed Nord
universitet sitt svar på det KD og fylkesmannen i Nordland etterspør. Dette synliggjøres i
studieplanens innhold og studiets oppbygging for øvrig.
Utdanningen er et femårig masterstudium, og vil dermed kunne kvalifisere for opptak til
doktorgradsstudier. Her vil vi kunne trekke fram ph.d. i studier i profesjonspraksis ved Nord
universitet, hvor utdanningene sammen med relevant arbeidserfaring (min. 2 år) danner
grunnlaget for opptak, men normalt er doktorgradsprogrammene knyttet til masterfaget, dvs.
fagdidaktikk, prof.ped. og spes.ped., og ikke rent faglige doktorgradsprogram.
Studiet vil bli faglig oppdatert gjennom årlig studieplanrevisjon og studievaueringer som
gjennomføres i tråd med vedtatte rutiner i Nord universitet. Den kontinuerlige faglige
oppdateringen er ikke minst sikret gjennom høyt kvalifiserte lærere som driver både forskning og
utviklingsrabeid innenfor sine felt.
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(3) Studietilbudets samlede arbeidsomfang skal være på 1500–1800 timer per år for
heltidsstudier.
Det beregnes ca. 40 timers arbeidsuke i 41 studieuker pr studieår. Den forventede årlige
studieinnsatsen er derfor beregnet til ca. 1675 timer. Timeplanfestet aktivitet i form av
forelesninger, tilrettelagt gruppearbeid og/eller andre pedagogiske aktiviteter er tilpasset det
enkelte emnets forventede læringsutbytte. Campusbasert undervisning og gruppearbeid vil
utgjøre hoveddelen av de organiserte læringsaktivitetetene. I emnet PEL samisk og sørsamisk 1–2
og lulesamisk 1–2 vil det bli fjernundervisning i emner som er felles for studenter i Bodø og
Levanger Hovedsakelig samisk læringsforståelse, urfolksmetodikk og fjernundervisningsmetodikk
i PEL og samisk lingvistikk for språkfagene.
Følgende tabell viser et anslag for hvordan studentenes arbeidsinnsats vil fordele seg på cirka
antall timer på ulike studieaktiviteter pr. studieår:

Aktivitet
Forelesninger og
veiledede
studentaktiviteter
på campus
Forelesninger og
veiledede
studentaktiviteter,
fjernundervisning
Praksis

1. studieår
400

2. studieår
420

3. studieår
420

4. studieår
300

5. studieår
40

50

40

40

30

20

200

240

240

240

0

Studenttilpasset
oppgaveløsning
(gruppe eller
individuell)
Individuelt arbeid
med pensum
Eksamen
(forberedelser og
gjennomføring)
Arbeid med Fou/masteroppgav
inkludert
veiledning
Sum

250

200

200

150

20

725

725

725

775

725

50

50

50

30

20

425

150

850

1675

1675

1675

1675

1675
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(4) Studietilbudets innhold, oppbygging og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.

Studiets oppbygning
Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7 følger programmet MAGLU 1–7 når det
gjelder progresjon og struktur. Studiet er et profesjonsstudium, og ikke et disiplinstudium, derfor kan
studentene kunne velge ulike skolefag som masterfag. For Sør- og lulesamisk GLU master 1–7 vil søreller lulesamisk 1 (30 studiepoeng) være ett av de obligatoriske fagene (se nedenfor). Det vil være
minimum når det gjelder samisk som skolefag, og kvalifiserer til å undervise på barnetrinnet.
Studenten kan dessuten velge sør- eller lulesamisk som masterfag. Det betyr i tillegg sør-/lulesamisk
2 (30 studiepoeng) våren i 3. studieår pluss sør-/lulesamisk 3 (30 studiepoeng; dvs. 15 + 15 i hhv.
høst- og vårsemester) 4. studieår, samt masteroppgaven (30 studiepoeng) i 5. studieår. Studiet gir
altså enten 30 studiepoeng i skolefaget sør-/lulesamisk eller 120 studiepoeng hvis studenten velger
samisk som masterfag. Når samisk er masterfag, skrives masteroppgaven på sør- eller lulesamisk.
Den endelige studieplanen for samisk GLU vil altså i stor grad være identisk med Nords eksisterende
studieplan for femårig GLU 1–7 (MAGLU 1-7), men med noen tilføyelser/endringer i generell del og
PEL når det gjelder det samiske. Når det gjelder enkeltemner, vil de også være identiske med
eksisterende plan med unntak av planene for samisk.
De sentrale fagene i Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7 er de samiske
språkfagene og PEL samisk. Dette gjenspeiles i fagmiljøenes kompetanse, forsknings- og
undervisningserfaring (jf. tabell 2 og 3, vedlegg 7).
Av de øvrige sentrale fagene er norsk og matematikk allerede akkreditert (felles med MAGLU 1–7),
det samme gjelder valgbare fag innenfor MAGLU 1–7 som dermed også kan velges i Sør- og
lulesamisk GLU 1–7. PEL er også akkreditert gjennom MAGLU 1–7, PEL samisk har noen emner som
gjør at det avviker noe fra PEL (se vedlagt emneplan for PEL samisk).
De samiske språkemnene i modellen gjelder bare Sør- og lulesamisk GLU 1–7. Sør-/lulesamisk 1, 30
studiepoeng, er obligatorisk, mens sør-/lulesamisk 2, 30 studiepoeng er valgbart som masterfag 3.
studieår. Selv om studenten ikke velger sør-/lulesamisk som masterfag, skal FoU- og
masteroppgavene skal ha et samisk- eller urfolksperspektiv (jf. Nasjonale retningslinjer for samisk
grunnskolelærerutdanning trinn 1–7, kap. 3.4).

Organisering av PEL samisk
Siden det er stor grad av sammenfall mellom emneplanene PEL i MAGLU 1–7 og PEL samisk, vil
studentene ved Sør- og lulesamisk GLU 1–7 ha felles undervisning med MAGLU 1–7 i hhv. Levanger
og Bodø. PEL samisk vil ha egen fellesundervisning (Levanger og Bodø) i temaene Samisk
læringsforståelse og urfolksdidaktikk i 1. studieår; temaene Fjernundervisningsdidaktikk og Samisk
religion og livssyn i 2. studieår samt temaet Samisk skolehistorie i 4. studieår. Disse fellessamiske
temaene organiseres som fjernundervisning (felles forelesning f.eks. via Skype, etterfulgt av
gruppearbeidsøkter med oppsummering via Skype).
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Studiets forankring i samisk kultur og samfunn
Nord universitet skal legge til rette for at GLU-utdanningen er forankret i samisk kultur og samfunn,
samt samiske læringsforståelser og undervisningsmåter (jf. Nasjonale retningslinjer for samisk
grunnskolelærerutdanning trinn 1–7). Minst to ganger i semesteret vil det bli lagt opp til en felles
seminarøkt for studentene i sør- og lulesamisk der studiets ulike emner blir drøftet i lys av samisk
læringsforståelse, urfolksmetodikk og/eller samisk skolehistorie. Disse øktene vil bli organisert som
en kombinasjon av nettmøter/skypemøter og møter på campus. Dessuten skal FoU-oppgaver og
masteroppgave ta utgangspunkt i problemstillinger som er relevante for sør- og lulesamiske skoler.

Organisering av de samiske språkemnene
De samiske språkemnene vil hovedsakelig være campusbasert, dvs. at sør- /lulesamisk 1 har en
ukentlig fagdag første og andre studieår, mens sør- /lulesamisk 2 organiseres på linje med andre
masterfagsemner i vårsemesteret tredje studieår. Fordypningsemnet samisk 3 følger
programplanens struktur for masterfag i 4. og 5. studieår. Minst to fagdager per semester i de to
første studieårene vil bli organisert som fjernundervinsing. Det dreier seg om fellestemaet samisk
lingvistikk, og andre didaktiske temaer som vil være felles for både sør- og lulesamisk.
Undervisningsspråket vil da være norsk (eller annet skandinavisk språk, ev. engelsk i de tilfeller man
har behov for gjesteforelesere som ikke behersker et skandinavisk språk).
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Studiemodell
Studentene som tar sør- eller lulesamisk GLU vil følge hovedkullet (MAGLU 1–7) med unntak av
fagene som er spesifikke for samisk GLU; dvs. sør-/lulesamisk 1–2–3 og spesifikt samiske emner i PEL
samisk. Disse emnene vil utgjøre om lag 15 % av PEL samisk som helhet.
Forklaring til tabellen
Tabellen nedenfor viser hvordan man organiserer den sør- og lulesamiske lærerutdanningen ved
Nord universitet. Tabellen viser hvordan ulike fag og emner er sortert inn i studiet etter semester.
Tall angir antall studiepoeng unntatt i nederste rad der antall dager praksis for hvert år er angitt.
Forkortelser:
No = Norsk,
PEL sam = pedagogikk og elevkunnskap samisk,
Ma = matematikk,
Sam = samisk

Fag 4 = valgbare fagmoduler på 30 sp.
Vit & met = Vitenskapsteori og metode og
Masteroppg. = masteroppgaven, 30 sp.
Int. sem. = internasjonalt semester

Masterfag i 3. studieår er 30 sp påbygning i Samisk, No, Ma eller Fag 4 og danner grunnlaget for
masterfag (2. syklus) i 4. og 5. studieår. Videre viser tabellene at man kan ta et internasjonalt
utvekslingssemester høsten i 3. studieår (int. sem.). Første uke høsten 3. studieår er satt av til
introduksjon av vitenskapsteori og metode. Uken danner starten på FoU-oppgaven som går gjennom
hele 3. studieår. Masterfaget i 4. studieår er enten 15 sp + 15 sp fag/fagdidaktikk (fagdid) eller 15 sp
+ 15 sp begynneropplæring (beg .oppl.). For studenter som velger f.eks. sør- eller lulesamisk 3 som
masterfordypning, vil dette altså utgjøre 15 stp høst og 15 stp vår, til sammen 30 stp.
Fag merket gult: Felles for alle GLU 1–7-studentene (MAGLU og Sør- og lulesamisk GLU)
Fag merket grønt: Delvis felles studenter på Sør- og lulesamisk GLU og delvis felles for alle GLUstudentene.

Høst

1. studieår
2. studieår
3. studieår
No PEL Sam Ma PEL Sam Vit & met FoU(1 uke)
sam 1
sam 1
oppg
Fag 4
(F. eks.
Int. sem.)
30 15
15
30 15
15
30
Masterfag
30
(Sam, No,
Mat eller
påbygn.
fag 4)

Vår

Praksis

25 dager

30 dager

30 dager

4. studieår
Masterfag
(f.eks.
Sam 3)

PEL
sam
30

15
Eller:

5. studieår
Vit & met
20
SærPensum
10
Masteroppg.

(Fag- Beg.
did.) oppl
15

15

30 dager

30

0 dager
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Infrastruktur, annet utstyr og støttefunksjoner som er nødvendig forat studentene skal kunne
oppnå læringsutbyttet.
Både Bodø campus (Mørkved) og Levanger campus (Røstad) har moderne og godt tilrettelagte
fasiliteter og støttefunksjoner for et studium som Sør- og lulesamisk GLU 1–7 og MAGLU 1–7 (som
vist i akkrediteringssøknaden for MAGLU 1–7). Særlig viktig for Sør- lulesamisk GLU er de gode
fasilitetene for fjernundervisning, gjennom Smartrom og lett tilgjengelig IKT-støtte på studiestedene.
Dette er en viktig forutsetning for at studentene skal kunne oppnå læringsutbyttet i den del av PELfaget som dreier seg om fjernundervisningsdidaktikk. De gode fjernundervisningsfasilitetene er også
en forutsetning for at det skal la seg gjøre å avvikle deler av undervisningen som fjernundervisning
(se ovenfor).

(5) Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer skal være tilpasset læringsutbyttet
for studietilbudet. Det skal legges til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
I dette avsnittet vil det bli redegjort for undervisnings-, lærings- og vurderingsformene i de deler av
studiet som ikke også inngår i MAGLU 1–7, og sammenhengen mellom vurderingsordninger og
vurdering av oppnådd læringsutbytte.
Alle emnene er i denne sammenhengen profesjonsrettet, men skolefaget legger premiss for arbeidsog undervisningsformene. I noen grad vil dette være i tråd med disiplinene disse skolefagene svarer
til. Skolefagets emneområde og målsetting bestemmer i stor grad undervisningsmetoden. Det største
skillet går mellom praktisk-estetiske fag og teoretiske fag, men der det også er et skille mellom
humanistiske fag og matematisk-logiske og naturvitenskapelige fag som gjenspeiles i
undervisningsformene.
PEL/PEL samisk har et særlig ansvar for å tilrettelegge for integrasjon av teori og praksis i
utdanningen. PEL (pedagogikk og elevkunnskap, dvs. kunnskap om elevene) er derfor sentralt i
studiet. Som det eneste faget som er felles for alle studentene har en bakt inn en rekke
arbeidsformer og emne som er typisk for profesjonen grunnskolelærer og som ikke blir like mye
vektlagt i undervisningsfagene. Studiet foregår på mange læringsarenaer som forelesninger,
nettmøter, kollokviegrupper, seminargrupper, i praksis eller diskusjonsforum. I vurderingsformene er
det lagt vekt på formativ vurdering (underveisvurdering), med mappetekstsystem (MA) og
hjemmeeksamen (HJ).
Emnene sør-/lulesamisk 1 og 2 foregår i stor grad på samisk, og studentene må kunne forstå og bruke
sør-/lulesamisk. Det legges opp til at studentene kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen gjennom
ulike obligatoriske arbeid der studentene selv oppsøker kilder, drøfter problemstillinger og bruker
språket aktivt gjennom skriving i ulike sjangrer. Undervisningen foregår som en kombinasjon av
lærerstyrte innføringssesjoner og studentaktive seminar. Aktiv bruk av muntlig språk er av særlig stor
betydning for fag som sør- og lulesamisk der det i samfunnet er få arenaer hvor språket brukes til
daglig, i formelle og uformelle sammenhenger. Noe undervisning er (som skissert over) felles for
studenter i lulesamisk og studenter i sørsamisk (da foregår undervisningen på norsk eller svensk). Det
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stilles store krav til selvstendig arbeid. Oppgaver og obligatoriske arbeid leveres inn på universitetets
læringsportal, Canvas.
Studentene blir øvd opp i både muntlige og skriftlige ferdigheter med vekt på de grunnleggende
ferdighetene. Arbeid med individuelle oppgaver og gruppeoppgaver, både uformelle og som
obligatoriske arbeid (OA) og andre studentaktive arbeidsformer, skal gi studentene et solid grunnlag
for læringsutbytteoppnåelse. De formelle vurderingsformene varierer mellom skriftlig oppgave (OP),
eksamen (S), mappevurdering (MA), hjemmeeksamen (HJ) og muntlig eksamen (MU).
Oversikt over vurderingsformene i PEL/PEL samisk og de samiske språkemnene
PEL 1A samisk
Obligatorisk arbeid (OA):
3‐6 arbeid som alle må være gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen
i emnet. Arbeidene kan være både skriftlige og muntlige, både individuelle
(1. studieår)
oppgaver og gruppeoppgaver.
Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeid må være
godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.
Hjemmeeksamen (HJ):
Tidspunkt 2. semester. 5 dager. Gradert karakter A–F.
PEL 1B samisk
Obligatorisk arbeid (OA):
3‐6 arbeid som alle må være gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen
i emnet. Arbeidene kan være både skriftlige og muntlige, både individuelle
(2. studieår)
oppgaver og gruppeoppgaver.
Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Alle obligatoriske arbeid må være godkjent
for å kunne gå opp til eksamen i emnet.
Oppgave (OP):
Skriftlig oppgave knyttet til de uthevede læringsutbyttebeskrivelsene (RLE).
(Teller 20 % av endelig sluttkarakter i emnet). Gradert karakter A‐F.
Hjemmeeksamen (HJ):
Tidspunkt 4. semester. Digital bildefortelling eller video, levert som en
gruppeoppgave med en refleksjonstekst (Teller 40 % av endelig
sluttkarakter i emnet). Gradert karakter A – F.
Muntlig (MU): Tidspunkt 4. semester. Individuell muntlig eksamen (Teller 60 % av
endelig sluttkarakter i emnet). Gradert karakter A – F.
PEL 2 samisk
Obligatorisk arbeid (OA):
4‐8 arbeid som alle må være gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen
i emnet. Arbeidene kan være både skriftlige og muntlige, både
4. studieår
individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
Alle obligatorske arbeid må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i
emnet.
Oppgave (OP):
Tidspunkt 7. semester. Skriftlig, individuell oppgave. (Teller 25 % av endelig
sluttkarakter i emnet).Gradert karakter A‐F.
Mappe (MA):
Tidspunkt 8. semester Mappen består av obligatoriske arbeid innenfor
læringsutbyttebeskrivelsene knyttet til RLE‐modulen i de uthevede
læringsutbyttebeskrivelsene i emneplanen. (Teller 35 % av endelig sluttkarakter i
emnet). Gradert karakter A‐F.
Muntlig (MU):
Tidspunkt 8. semester Muntlig eksamen i gruppe. (Teller 40 % av endelig
sluttkarakter i emnet). Gradert karakter A‐F.
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Sørsamisk 1
Lulesamisk 1

Sørsamisk 2
Lulesamisk 2

Sørsamisk 3
Lulesamisk 3

Obligatorisk arbeid 1 (OA): Gruppeoppgave i sørsamisk/lulesamisk
språkkunnskap
Obligatorisk arbeid 2 (OA): Gruppeoppgave sørsamisk/lulesamisk litteratur og
samisk litteratur
Obligatorisk arbeid 3 (OA): Gruppeoppgave i fagdidaktikk
Alle obligatoriske arbeid må være godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Endelig vurdering
Individuell hjemmeeksamen (HJ) i fagdidaktikk, 5 dager, teller 15% av endelig
karakter i emnet, bokstavkarakter (A‐F)
Individuell skriftlig skoleeksamen (S) sørsamisk/lulesamisk
litteratur og kultur, 3 t, teller 15% av endelig
karakter i emnet, bokstavkarakter (A‐F)
Individuell skriftlig skoleeksamen (S) i sørsamisk/lulesamisk språkkunnskap, 4 t,
teller 40% av endelig karakter i emnet, bokstavkarakter (A‐F)
Individuell muntlig eksamen (MU) i sørsamisk/lulesamisk språkkunnskap, teller
30% av endelig karakter i emnet, bokstavkarakter (A‐F)
Alle deler av eksamen foregår på samisk.
Obligatorisk arbeid (OA):
OA 1: To individuelle skriftlige hjemmearbeid
OA 2: to individuelle skriftlige hjemmearbeid
OA 3: en individuell muntlig framføring om et fagdidaktisk emne fra pensum
OA 4: en individuell semesteroppgave med en ramme på 8–10 sider. Under
arbeidet medsemesteroppgaven blir det gitt veiledning.
Obligatoriske arbeid er nærmere beskrevet i emnets semesterplan. Alle
obligatoriske arbeid må være godkjent for å få endelig karakter i emnet
Endelig vurdering
Alle deler av eksamen foregår på (sør/lule)samisk. Karakteren
fastsettes på følgende grunnlag:
Individuell skriftlig eksamen (S)
4 timer. Vektes 60%. Gradert karakter. Ekstern sensur.
Individuell muntlig eksamen (MU)
Vektes 40%. Gradert karakter. Ekstern sensur.
Endelig karakter settes når alle komponenter er bestått.
Obligatorisk arbeid (OA):
Studenten skal bestå inntil tre faglige arbeid for å få gå opp til eksamen, f.eks.
skriving av fagtekst, skriving i andre sjangrer og muntlig presentasjon av et
fagdidaktisk emne.
Endelig vurdering
Alle deler av eksamen foregår på samisk. Karakteren fastsettes på følgende
grunnlag:
Individuell skriftlig eksamen (S)
6 timer. Vektes 60%. Gradert karakter. Ekstern sensur.
Individuell muntlig eksamen (MU)
Vektes 40%. Gradert karakter. Ekstern sensur.
Endelig karakter settes når alle komponenter er bestått.
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(6) Studietilbudet skal ha relevant kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid.
Det framgår av læringsutbyttebeskrivelsene for studieprogrammet at studentene skal sitte igjen med
kunnskap om forsknings- og faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid. Eksempelvis står det:
Kandidaten skal har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige
tenkemåter, forskningsmetoder og etikk.
Således forplikter universitetet å tilby undervisning og lærestoff som leder studentene mot dette
læringsutbyttet. For å synliggjøre dette er arbeids-, undervisnings- og vurderingsformer begrunnet
med utgangspunkt i læringsutbyttene på programnivå. Dette gjelder også de respektive emnenes
læringsutbyttebeskrivelser. Her kommer det fram hvordan studentene vil møte forskning og faglig
og/ eller kunstnerisk utviklingsarbeid i selve studiet. Som f.eks. i PEL 2 (MAGLU og samisk) står
følgende LUB under Ferdigheter: «[kandidaten] kan planlegge og delta i forskningsbaserte
utviklings- og endringsprosesser i skolen, både individuelt og i samarbeid med andre, og vurdere
disse kritisk i lys av skolens mandat og ulike pedagogiske grunnsyn. For sør- og lulesamisk GLU vil
det være av spesiell interesse å utforske begrepet «samisk læringsforståelse», et begrep som kan ha
ulikt innhold i de ulike samiske miljøene. Begrepet vil bli drøftet i seminargrupper i PEL samisk (1A),
og egner seg som bakgrunn for problemstilinger FoU-oppgaven 3. studieår. Temaet er også med i et
forskningsprosjekt ved Nord universitet, der det inngår i prosjektsøknad våren 2018 til RFF MidtNorge (14.2.): «Forvaltning og formidling av sørsamisk tradisjonskunnskap» i samarbeid med
Røyrvik kommune. En prosjektsøknad til Forskningsrådet Samisk forskning III er under arbeid: «The
South Saami language and identity politics». I begge prosjektene inngår kartlegging av hvilken plass
samisk kultur, språk, læringsforståelse og undervisningsmåter har i skolen samt ‘Undersøkelse av
læreplanenes forståelse av samisk kunnskapssyn og oppdragelseskultur’. Det samiske
forskningsmiljøet i Bodø/Árran arbeider også med et prosjekt til Samisk forskning III. Det betyr at
fem medlemmer i fagmiljøet knyttet til Sør- og lulesamisk GLU 1–7 er involvert; i de to førstnevnte:
Håkon Hermanstrand og Asbjørn Kolberg, i det sistnevnte Sandra Nystø Ráhka, Bruce Morén-Duollja
og Anders Kintel. Et uttalt mål i disse prosjektene er å bidra til å rekruttere unge samiske forskere,
bl.a. gjennom at studentenes arbeid med FoU-oppgaven, som nevnt over.
Studentene skal trenes i profesjonsutøvelse, og dette innebærer blant annet å drive kontinuerlig
utviklingsarbeid for egen del og således profesjonens del. Studentene vil bli oppfordret til, og det
stilles også krav om, å kritisk vurdere egen og andres praksis med grunnlag i teori og forskning.
Studentene må nødvendigvis ha et ‘forskerblikk’ i hele studiet for å ha forutsetning for å
gjennomføre egenrefleksjon, FoU-oppgaver og eksamener da de til stadighet skal trekke inn
erfaringer fra praksis sett opp imot teori. Grunnet tidlig kontakt med organisasjons- og personsensitiv
informasjon i skolen, vil studentene bli introdusert for forskningsetikk tidlig.
Det skal både være refleksjonsseminar og evaluering av hver praksisperiode, og når det kommer til
hvordan studentene skal behandle den informasjon de samler inn både via teori og praksis, skal de
blant annet kunne analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende
denne kunnskapen i profesjonsutøvelse.
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Alle som underviser ved Sør- og lulesamisk GLU 1–7 har solid erfaring med forsknings- og
utviklingsarbeid knyttet til samiske språk, språkopplæring, historie- og kulturkunnskap.

(7) Studietilbudet skal ha ordninger for internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
Ordningene for internasjonalisering er de samme som for MAGLU 1–7. Nord universitet har gode
ordninger for internasjonalt samarbeid gjennom medlemskap i program som Erasmus+, north2north
(UArctic) og bilaterale institusjonsavtaler (se pkt. 8, nedenfor). Fakultetet har internasjonal
koordinator som i samarbeid med Nords internasjonale kontor orienterer om muligheter for studentog lærerutveksling. Det legges bl.a. til rette for utenlandske gjesteforelesere. For Sør- og lulesamisk
GLU er det aktuelt å benytte gjesteforelesere fra utenlandske institusjoner som driver forskning og
undervisning innenfor urfolkstematikk, hovedsakelig gjennom nettverket University of the Arctic.
Sør- og lulesamisk GLU master 1–7 har lærere med bakgrunn bl.a. i Sverige og USA som har et
internasjonalt kontaktnett innen minoritetsspråksforskning- og didaktikk. Andre har samarbeid med
kolleger i Canada som forsker innen urfolksrelaterte temaer som ‘landbased learning’, samt identitet,
kultur og historie gjennom prosjektet «Historical and Political Negotiations of South Saami Culture
and Identity» (mer under beskrivelse av fagmiljøet). To av de kanadiske medlemmene i prosjektet
har hatt gjesteforelesninger ved lærerutdanningen i Levanger under hhv. Samisk uke 2013 og
International Week 2014 (Karla Jessen Williamson, University of Saskatchewan og Kirk Anderson,
Dean ved lærerutdanningen, Memorial University of Newfoundland and Labrador).
Når det gjelder Internasjonalisering hjemme, er Nordic and International Perspectives on Teaching
and Learning (NIP) (30 studiepoeng) tilpasset de av våre egne studenter som ikke har anledning til å
gjennomføre et studiesemester i utlandet i det som i studieprogrammet legges opp som et mulig
internasjonalt semester (høstsemesteret 3. studieår). NIP er beregnet både på innkommende
utvekslingsstudenter (Erasmus+, north2north, Barents+ o.a.) og norske studenter. All undervisning
foregår på engelsk og inkluderer 4 uker skolepraksis ved skoler i utlandet for de norske studentene
(skoler i Norge for de utenlandske studentene). Kurset har bl.a. læringsutbytter knyttet til samisk
historie og kultur.

(8) Studietilbud som fører fram til en grad, skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen skal være faglig relevant.

Studentutveksling
Mulighetene for studentutveksling er de samme som for MAGLU 1–7. Det er lagt til rette for
utveksling første semester i 3. studieår. Det er mulig å ta profesjonsemner ved andre institusjoner
som tilbyr lærerutdanning på masternivå. Studentene kan også arbeide med FoU-oppgaven på denne
institusjonen og ev. bli tilknyttet en ekstern veileder der. Et eventuelt utenlandsopphold skal
tilpasses studieløpet for den aktuelle studenten.
Nord universitet er medlem av University of the Arctic (UArctic) som bl.a. har et urfolksperspektiv.
Se: https://www.uarctic.org/member-profiles/norway/8863/nord-university
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UArctic consortium har et eget utvekslingsprogram, north2north (n2n), som vil være av særlig
relevans for studentene ved sør- og lulsamisk GLU: https://education.uarctic.org/mobility/aboutnorth2north/
Nord universitet har faglig samarbeid med to av insitutsjonene i UArctic gjennom
forskningsprosjektet ‘Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity’. Det er
Memorial University of Newfoundland and Labrador og University of Saskatchewan, Canada. Begge
har lærerutdanning for studenter med urfolksbakgrunn (jf. Nasjonale retningslinjer samisk GLU 2.2.).
Memorial University of Newfoundland and Labrador, University of Saskatchewan, University of
Northern British Colombia (UNBC) og Umeå universitet er medlemmer i UArctic consortium. De er
med i north2north-nettverket, og kvalifiserer dermed som en nettverkssamarbeidspartner:
https://education.uarctic.org/mobility/where-can-i-go/
Nord universitet FLU har et mangeårig samarbeid med Augustana University i USA. De tilrettelegger
for at norske studenter skal kunne ta minst ett semester ved universitetet. Flere studenter ved
lærerutdanningene (Levanger og Bodø) har god erfaring fra opphold der. For studentene ved Sør- og
lulesamisk GLU vil Augustanas emner innen Native American Studies være et relevant tilbud:
http://augie.smartcatalogiq.com/en/2017-2018/2017-2018-Undergraduate-GeneralCatalog/Courses/NAST-Native-American-Studies
Nord universitet har institisjonsavtale med James Cook University i Australia. Dette universitetet har
et eget Indigenous Education and Reserach Centre som er av spesiell interesse for sør- og lulesamisk
GLU: https://www.jcu.edu.au/ierc
Nord universitet er ikke avhengig av å ha spesifikke avtaler om studentutveksling innenfor
north2north siden alle er medlemsinstitusjoner i UArctic, som har forpliktet seg til å utveksle
studenter seg i mellom via n2n-programmet. Det foreligger imidlertid én-til-én avtaler med flere av
disse, da utdannings- og forskningssamarbeid inkluderer flere aktiviteter enn ren studentutveksling.
Nord universitet er inne i en fornyelsesprosess når det gjelder alle avtaler pga. skifte av navn i
dokumentene etc. (fra HiNT/HiNe/UiN til Nord universitet). Det gjelder bl.a. den vedlagte avtalen
med Memorial University of Newfoundland and Labrador (iflg. kontorsjef Monica Brobak, Nord
universitets internasjonale kontor), i tillegg vedlegges avtaler med Augustana University, UNBC og
James Cook University.
De samarbeidspartnere som for øvrig er relevante for utveksling ihht. programplanen for MAGLU 1–7
(dvs. univesiteter som er aktive samarbeidspartnere med FLU, Nord universitet) er Turun Yliopisto
(universitetsskolen i Rauma/Finland); Augustana University USA (også nevnt over); University of
Tampere, School of Education, Finland; University of Latvia, Faculty of Education, Psychology and Art,
Latvia; Pädagogische Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule, Østerrike (vi viser til gjeldende
avtaler med disse vedlagt akkrediteringsdokumentene for MAGLU 1–7/5–10). Dette er alle
institusjoner som lærerutdanningsfakultetet har hatt samarbeid med i mange år, både når det
gjelder student- og lærerutveksling samt samarbeid innen Erasmus-prosjekt (f.eks. Erasmus IPprosjektet BEAM Building European Identity through Spirit, Sense and Meaning 2009–2011 der HiNT
deltok med studenter og lærere sammen med alle de ovennevnte unnatt Turun Yliopisto og
Augustana University).
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(9) For studietilbud med praksis skal det foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.
Når det gjelder praksis følger studentene planer og opplegg som for MAGLU 1–7. Siden den sør- og
lulesamiske GLU-utdanningen er likeverdig med den nasjonale og dermed kvalifiserer til alle typer
grunnskole i Norge, er det av stor betydning at også de som tar Sør- og lulesamisk GLU får erfaring
med praksis fra ulike typer skoler, både store og små skoler.
I tråd med de Nasjonale retningslinjene for samisk GLU 1–7 legger Nord univesitet til rette for at en
stor del av praksisstudiet gjennomføres ved samiske skoler. Samiske skoler innebærer skoler, klasser
og grupper som har undervisningen i og på samisk. En vesentlig del av denne praksisen vil finne sted i
løpet av de to første studieårene parallelt med det obligatoriske faget sør-/lulesamisk 1 (30
studiepoeng), og sentrale emner i PEL samisk (samisk læringsfortsåelse og urfolkspedagogikk og
fjernundervisningsdidaktikk.
For studentene som tar sørsamisk, er det inngått avtale med Åarjel-saemiej skuvle, Snåsa. For
studentene som tar lulesamisk er det inngått avtale med Grønnåsen skole i Bodø.
Disse skolene har undervisning på og i hhv. sørsamisk og lulesamisk og er sentrale institusjoner i de
respektive samiske samfunnene.
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Vedlegg til krav til studietilbudet*:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

Studieplan
Avtaler om internasjonalisering
Avtaler om studentutveksling (juridisk bindende)
Leieavtaler og andre avtaler dersom institusjonen tar i bruk infrastruktur
eksternt
Signert(e) praksisavtale(r)
For nettstudier (kun nettstudium eller i kombinasjon med stedbasert
studium) kommer i tillegg:
Studieplan for nettstudiet (hvis relevant)
Prosedyre for opplæring i nettstudier for studenter og lærere
Dokumentasjon av læringsplattform for nettstudentene
Dokumentasjon av nett-/faglærernes rutiner for oppfølging av
nettstudenter (som responstid osv.)

* Viser til komplett liste over vedlegg på dokumentets side 2.
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Krav til fagmiljø
Krav i forskrift fra kunnskapsdepartementet om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere
utdanning og fagskoleutdanning
§ 3-2. Akkreditering av mastergradsstudier

(1) Mastergradsstudiet skal være definert og avgrenset og ha tilstrekkelig faglig
bredde.
Bortsett fra samisk, er fagene i Sør- og lulesamisk GLU master 1–7 i utgangspunktet de samme som
tilbys i MAGLU 1–7. Studentene ved Sør- og lulesamisk GLU 1–7 har imidlertid ett fag mindre som
valgmulighet i og med at sør- eller lulesamisk 1 (30 stp) er obligatorisk i tillegg til matematikk, norsk
og PEL samisk.
Studiet som helhet er bredt forankret i fagmiljøet slik det beskrives i akkrediteringspapirene for
MAGLU 1–7 i tillegg kommer fagmiljøet knyttet til de samiske språkemnene, samisk historie og kultur
(se pkt 2, nedenfor).

(2) Mastergradsstudiet skal ha et bredt og stabilt fagmiljø som består av tilstrekkelig
antall ansatte med høy faglig kompetanse innenfor utdanning, forskning eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid innenfor studietilbudet.
Fagmiljøet skal dekke fag og emner som studietilbudet består av. De ansatte i
fagmiljøet skal ha relevant kompetanse.
Når det gjelder fagmiljøet som studiet har felles med MAGLU 1–7 viser vi til akkrediteringspapirene
MAGLU 1–7. For de spesifikt samiske emnene i Sør- og lulesamisk GLU 1–7 er fagmiljøet tilsvarende
bredt og stabilt. Det består delvis av personer med flere års erfaring ved forløperne til Nord
universitet eller samarbeidende institusjon, som Árran – lulesamisk senter, Tysfjord, og delvis av
nytilsatte personer med høy kompetanse. Kompetansen på første- og toppnivå gjelder samisk som
helhet, ikke enten sør- eller lulesamisk.
Når det gjelder samiske språk og språkdidaktikk:
1 dosent: Anders Kintel, emneansvarlig lulesamisk masterfag
1 professor 2: Mikael Vinka, sørsamisk/fellessamisk, emneansvarlig sørsamisk masterfag (under
tilsetting, se nedenfor)
1 førsteamanuensis: Bruce Morén-Duollja, lulesamisk/fellessamisk
2 universitetslektorer:
- David Kroik (svensk licentiatgrad): emneansvarlig sørsamisk 1 (under tilsetting, se
nedenfor)
- Sandra Nystø Ráhka: emneansvarlig lulesamisk 1
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Når det gjelder fagmiljøet for øvrig:
1 professor: Idar Kjølsvik, RLE-emner i PEL samisk
1 førstelektor: Asbjørn Kolberg, studieprogramansvarlig/emneansvarlig PEL samisk
1 universitetslektor/PhD-stipendiat: Håkon Hermanstrand, PEL samisk
Angående fagpersonene under tilsetting: Ansettelse av Vinka skal behandles i TUF den 10. april d.å.
og kommisjonsvurdering av Kroik skal foreligge i uke 15. HR-konsulent Shirin Moradi påregner
intervjuer og ansettelse i løpet av april/ mai d.å.
Fagmiljøet består av personer på ulike karrieretrinn. To personer nærmer seg pensjonsalder, men
ønsker å fortsette ut over 67 år for å sikre kontinuitet i et masterstudium hvor rekruttering av
fagpersoner med ønsket kompetanse i sør-/lulesamisk språk og sør-/lulesamisk kulturkunnskap kan
by på utfordringer. Det gjelder først og fremst Anders Kintel som er dosent i lulesamisk. Han ønsker å
fortsette inntil det kan tilsettes en ny person med toppkompetanse i lulesamisk. Det vil løse seg ved
at Bruce Morén-Duollja nå søker om professorkompetanse. Asbjørn Kolberg, førstelektor ønsker å
fortsette som studieprogramansvarlig i to-tre år, og dernest vurdere om det er mulig å fortsette inntil
fylte 70.
Dosent Anders Kintel har arbeidet med dokumentasjon av grammatikk og språkkorpus i lulesamisk
språk i en årrekke, har utarbeidet et større ordboksverk i lulesamisk–norsk–lulesamisk, har bygd opp
bachelorstudiet i lulesamisk (Bodø), og arbeider med et masterstudium i lulesamisk. Mikael Vinka er
professor i samiske språk ved Universitetet i Umeå, og har arbeidet med samisk lingvistikk og
språkkorpus i en årrekke. Bruce Morén-Duollja er ledende innen samisk lingvistikk og har et bredt
interansjonalt nettverk. Sandra Nystø Ráhka har mastergrad i engelsk lingvistikk og språktilegnelse
samt bachelorgard i lulesamisk, med erfaring som lærer i lulesamisk ved Árran og Nord universitet.
David Kroik har licentiatgrad fra Umeå universitet i sørsamisk lingvistikk og didaktikk. Han er halvveis
i sitt PhD-løp, og vil disputere i løpet av ett til to år.
Håkon Hermanstrand, PhD-stipendiat i sørsamisk historie, skal etter planen disputere i våren 2020.
I fagmiljøet for øvrig har vi professor Idar Kjølsvik, RLE ved Nord universitet, som skal undervise i
sentrale samiske RLE-emner. Kjølsvik har kompetanse i religionssosiologi/religionshistorie, bl.a. når
det gjelder tradisjonell samisk religion, og dessuten vekkelsesbevegelser på 1800-tallet og senere,
som for eksempel Læstadianismen. Dette er spesielt relevant for samisk trosliv, ikke minst i det
lulesamiske samfunnet. Førstelektor Asbjørn Kolberg har lang erfaring fra
grunnskolelærerutdanning, er studieprogramansvarlig ved Sør- og lulesamisk GLU 1–7 og forsker
innenfor området sørsamisk historie og kulturkunnskap. Det samme gjelder Håkon Hermanstrand
som har erfaring som lektor og rektor i grunnskolen. Som historiker har han blant annet vært
tilknyttet Saemien sijte, sørsamisk museum og kultursenter, Snåsa.
Universitetslærer i sørsamisk Nora Bransfjell har siden 1994 vært ansatt ved HiNT/Nord. Hun har p.t.
permisjon og er aktiv Sametingspolitiker. Hennes kompetanse er derfor ikke tatt med i tabell 2 og 3.
Men hun har vært en pådriver for å utvikle sørsamisk som lærerutdanningsfag i flere tiår. Hun har
også erfaring fra læremiddelutvikling og erfaring som lærer og rektor ved de sørsamiske skolene i
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Hattfjelldal og Snåsa. Nord universitet/HiNT har de seneste årene engasjert andre sørsamisklærere i
kortere og lengre engasjementer som fag- og timelærere og sensor – Ajlin Jonassen Kråik og Liv Karin
Joma. Dette er fagpersoner som også har tilsettingsforhold ved bl.a. Univerersitetet i Umeå og Grong
vgs. Disse vil det også være aktuelt å engasjere i framtiden.

(3) Fagmiljøet skal kunne vise til dokumenterte resultater på høyt nivå og resultater
fra samarbeid med andre fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt. Institusjonens
vurderinger skal dokumenteres slik at NOKUT kan bruke dem i arbeidet sitt
Fagmiljøet tilknyttet masterstudiet inngår i en rekke nasjonale og internasjonale nettverk. Vi viser til
akkrediteringspapirene for MAGLU 1–7 når det gjelder fagmiljøet knyttet til de aktuelle fagene
bortsett fra samisk. Oversikten nedenfor viser FoU-prosjekt o.a. som fagpersoner knyttet spesifikt til
Sør- og lulesamisk GLU deltar i (det vises for øvrig til vedlagte CV-er og publikasjonsliste).
Håkon Hermanstrand, universitetslektor /ph.d.-stipendiat
Fagansvarlig for KfK-studiet Sørsamisk kulturkunnskap ved HiNT 2013–14.
Deltar i forskningsprosjektet “Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and
Identity”. Fra 2012–2014 deltok han i prosjektet Sydsamer – landskap och historia. Et Interregprosjekt ledet av Gaaltije, Østersund i samarbeid med Västerbottens museum, Stiftelsen Saemien
sijte, Snåsa og Sijti Jarnge, Hattfjelldal.
Anders Kintel, dosent i lulesamisk
Arbeider med Lulesamisk–norsk, norsk–lulesamisk ordbok. Dette er et stort utviklingsarbeid som har
pågått i mange år, ganske intensivt i de seneste årene. Dette blir den første ordboka på norsk side av
det lulesamiske språkområde. Prosjektet er ment å avsluttes i løpet av 2018.
Medlem i forskergruppa “Making Cultural Heritage Online, Lars Levi Læstadius’ work and its
relevance in the Artic region”. Dette er en nordisk forskergruppe initiert av UiT (2015).

Bruce Morén-Duollja, Ph.D. førsteamanuensis
2011-2015: Mávsulasj Spoken Lule Saami Documentation Project - prosjektleder (finansiert av Norges
forskningsråds Program for samisk forskning II)
2016: Kartlegging og utredning av lulesamiske adjektiv som slutter på "lasj" og "lis". Forskningsarbeid
bestilt av Sámi Giellagáldu [felles nordisk fag- og ressurssenter for fem samiske språk i tre land].
2015: Kartlegging og utredning om hvordan man utvikler en lulesamisk "fonemtest".
Forskningsarbeid bestilt av Statped nord [opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for
kommuner og fylkeskommuner]. 2009-2013: The Intonation of the Saami Languages prosjektmedlem (finansiert av Tromsø Forskningsstiftelse)
Asbjørn Kolberg, førstelektor og studieprogramansvarlig
Driver sammen med Trond Risto Nilssen (leder), Leiv Sem og Håkon Hermanstrand (stipendiat),
forskningsprosjektet «Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity»
(2016–18). Prosjektet har samarbeidspartnere i Norge og Canada: Memorial University
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Newoundland, University of Saskatchewan, NTNU Vitenskapsmuseet, Universitetet i Tromsø Tromsø universitetsmuseum, Saemien Sijte, Røros Museum og Trondheim kommune (Tråante 2017).
Prosjektet er særlig relevant for profesjonsemnet Mangfold og danning, men også for studenter som
kan tenkes skrive masteravhandling knyttet til samisk kulturkunnskap i undervisningen.
David Kroik, filosofie licentiat / universitetslektor
Arbeider med ph.d.-prosjekt i samisk språkdidaktikk ved Umeå universitet. Deltar i lingvistikknettverk
internasjonalt sammen med professor Mikael Vinka.
Sandra Nystø Ráhka, universitetslektor
Medlem i Utdanningdirektoratets kjerneelementgruppe for samisk fra juni til desember 2017.
Medlem i Nasjonalt råd for lærerutdanningens (NRLU) faggruppe for samisk språk som skal fastsette
nasjonale retningslinjer for faget samisk i den samiske lærerutdanningen. Dette arbeidet pågår våren
2018, retningslinjene blir fastsatt av NRLU høsten 2018.
Medlem i Utdanningsdirektoratets eksamensnemd for grunnskolen, samisk som 1. språk, oppnevnt i
februar 2017. Arbeidet består i å utarbeide sentralt gitt eksamen i faget samisk som førstespråk.
Fra 2015 varameldem i Sáme Giellagálldo som er et nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk
som driver med bl.a. språknormering, språkrøkt, tilbyr språkhjelp til språkbrukere og koordinerer
samarbeidet mellom de nordiske landenes respektive sameting og andre språkinstitusjoner.
Publikasjon 2017: “Machine translation with North Saami as a pivot language” I NEALT Proceedings
Series. Sammen med Lene Antonsen, Ciprian-Virgil Gerstenberger, Maja Lisa Kappfjell, Marja-Liisa
Olthuis og Trond Trosterud.
Mikael Vinka, professor i sydsamiska
Sammen med Christian Waldmann, David Kroik, David m.fl. publiserte han I 2015: “Developing a
spoken corpus for South Saami language teaching and learning (Department of Language Studies,
Umeå University). Har deltatt i projektet "Samiskt språk och samisk kultur" (2003–2008) finansiert av
Vetenskapsrådets förstärkning av s.k. småspråk og Umeå universitet. Prosjektet dreier seg samisk
syntaks och samenes muntlige tradisjoner.

Studietilsynsforskriften § 2-3
(1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner som inngår i studietilbudet.
Vi viser til tabellene 2 og 3 (vedlegg 7). Størrelsen på fagmiljøet er godt tilpasset antallet studenter
som vil være 10 studenter fordelt på studiestedene Bodø (lulesamisk) og Levanger (sørsamisk) i hht.
styrets etableringsvedtak oktober 2017. De fleste medlemmene av fagmiljøet har lang tilknytning til
Nord universitet, i tillegg er det relativt nytilsatte personer/personer under tilsetting med sterk
forankring til det lule-/sørsamiske samfunnet, på begge sider av riksgrensen. Det gir et solid
fundament for å utvikle studietilbudet i årene som kommer. Til sammen dekker fagmiljøet de
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samiske språkfagene og sentrale samiske emner innen PEL. Dertil kommer emner som samisk
historie og kulturkunnskap som inngår både i MAGLU 1–7 og Sør- og lulesamisk GLU 1–7 (jf.
Nasjonale retningslinjer for GLU trinn 1–7): I det tverrfaglige emnet Samiske forhold og samiske
elevers rettigheter, samt i fagene PEL/RLE og norsk.

(2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
Medlemmene av fagmiljøet har formell praktisk-pedagisk kompetanse, enten gjennom
lærerutdanning, Pedgogisk seminar eller PPU. I tillegg har flere relevant undervisningserfaring fra
skoleverket, noe som er av stor betydning i en lærerutdanning. De aller fleste har erfaring med
veiledning på ulike nivå: bachelor-, master- og doktogradsstudenter. David Kroik har 30 studiepoeng
Tospråklig pedagogikk (Høgskolen i Hedmark). Hans PhD-prosjekt omfatter forskning i språkvitenskap
med innretning mot didaktikk. Kroik har også arbeidet som lærer i sørsamisk ved grunnskoler i
Sverige og Norge. I 2012–13 underviste han i emnet Sørsamisk 3, fordypningemne på 2000-nivå ved
Høgskolen i Nord-Trøndelag i samarbeid med UiT (under tidligere navn David Jonasson):
https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=301653&p_dimension_id=88147

Professor Mikael Vinka er leder for det nasjonale nettverket for utvikling av «Lärarutbildningar i
nationella minoritetsspråk i Sverige».
Fagmiljøets digitale kompetanse sikres og vedlikeholdes gjennom Nord universitets løpende interne
opplæringstilbud knyttet til aktuelle digitale verktøy og fjernundervisningssystem.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og -utvikling av studiet.
Dekan har det overordnede ansvaret ved et fakultet. Fakultet for lærerutdanning og kunst- og
kulturfag (FLU) har i tillegg en prodekan for utdanning, med noe delegert ansvar fra dekan.
Prodekan er utpekt av dekan for samme åremålsperiode som dekanperiode. Prodekan for utdanning
er leder av det lokalt utdanningsutvalget ved FLU. Utvalget består blant annet av alle
studieprogramansvarlige ved fakultetet, som er blitt forespurt av dekanatet. Utvalget vil kunne fatte
vedtak som omhandler Sør- og lulesamisk GLU master 1–7, der gitt i utvalgets mandat, men da etter
innspill fra studieprogramansvarlig. Hvert studieprogram har en programansvarlig.
Ansvarsområdene til de programansvarlige ved FLU er beskrevet i vedlagte «Arbeidsoppgaver og
ansvar som studieprogramansvarlig». Denne ble utarbeidet i januar 2017, med utgangspunkt
rollebeskrivelsen gitt i Nord universitet sin kvalitetshåndbok. Følgende hovedpunkt er der gitt:
Studieprogramansvarlig
1. Har et helhetlig ansvar for at å sikre kvalitet og studieprogramdesign i
studieprogrammene.
2. Ansvar for utarbeidelse av årlig studieprogramrapport iht. gjeldende mal, samt
igangsetting av studiekvalitetshevende tiltak og oppfølging av disse.
3. Skal kvalitetssikre hele studieløpet, herunder planlegging og utvikling av fag- og
studieplaner og gjennomføring av eksterne vurderingspanel.
4. Ansvar for at det gjennomføres semestervise dialogmøter med studentene på alle
årstrinn.
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5. Har ansvar for at utdanningsprogrammene har høy internasjonal kvalitet.
Førstelektor Asbjørn Kolberg er studieprogramansvarlig for Sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning master 1–7. Som programansvarlig har Asbjørn Kolberg dermed definerte
oppgaver som følges opp.
Asbjørn Kolberg er fast ansatt ved Nord universitet. Han fikk i 2008 opprykk som førstelektor i norsk
ved daværende Høgskolen i Nord-Trøndelag. Han har arbeidet med lærerutdanning siden 1992, både
førskolelærerutdanning og grunnskolelærerutdanning. Han var koordinator for internasjonalisering
ved avdeling for lærerurdanning i perioden 2000 til 2015 (25 % stilling), og utarbeidet bl.a.
planer/program for det engelskspråklige studiet «Nordic and International Perspectives on Teaching
and Learning» (30 st.p., for innkommende Erasmus-studenter og norske studenter). Han har vært
fagansvarlig for dette studiet 2013–2015 og har siden 2013 undervist ved studiet.
Hans kompetanse er dermed svært relevant i rollen som programansvarlig.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i
hovedstilling ved institusjonen. Av disse skal det være ansatte med
førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet. I tillegg gjelder
følgende krav til fagmiljøets kompetansenivå:
a) For studietilbud på bachelorgradsnivå skal fagmiljøet tilknyttet studiet bestå av
minst 20 prosent ansatte med førstestillingskompetanse.
b) For studietilbud på mastergradsnivå skal 50 prosent av fagmiljøet tilknyttet
studiet bestå av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav minst 10 prosent
med professor- eller dosentkompetanse.
De sentrale fagene i Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7 er de samiske
språkfagene og PEL samisk. Fagmiljøets kompetanseprofil innfrir kravet om at minst 50 prosent av
årsverkene tilknyttet studietilbudet skal utgjøres av ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av disse
skal det være ansatte med førstestillingskompetanse i de sentrale delene av studietilbudet (jf. tabell
2 og 3, vedlegg 7).
De øvrige sentrale fagene som norsk, matematikk og de felles emene i PEL/PEL samisk innfrir også
kompetansekravene jf. akkrediteringen av MAGLU 1–7. Det samme gjelder valgbare fag innenfor
MAGLU 1–7 som dermed også kan velges i Sør- og lulesamisk GLU 1–7.
Minst 50 % av årsverkene utgjøres av ansatte i hovedstilling ved Nord universitet. Minst 50 % av
fagmiljøet knyttet til studiet består av ansatte med førstestillingskompetanse, hvorav 10 % har
professor- eller dosentkompetanse. Førstestillinger: Asbjørn Kolberg (SPA), Bruce Morén-Duollja
Professor/dosent-stillinger: Anders Kintel, Idar Kjølsvik, Mikael Vinka
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To personer er i ferd med å kvalifisere seg til førstestilling: Håkon Hermanstrand og David Kroik.
David Kroik har licentiatgrad fra Umeå universitet i sørsamisk lingvistikk og didaktikk. Han er halvveis
i sitt PhD-løp, og vil disputere i løpet av ett til to år. Håkon Hermanstrand, PhD-stipendiat i sørsamisk
historie, skal etter planen disputere i 2019.
Se ellers oversikt over fagmiljøets kompetanse, stillingsandeler i tabell 2 og 3 (vedlegg 7).

(5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid og faglig utviklingsarbeid og skal kunne vise til dokumenterte
resultater med en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
innhold og nivå.
Fire av medlemmene i fagmiljøet er aktivt involvert i forskning og utviklingsarbeid innen innen sørog/eller lulesamisk: Anders Kintel, Bruce Morén-Duollja, Mikael Vinka og David Kroik. To av
medlemmene i fagmiljøet forsker innenfor feltet sørsamisk historie og kulturkunnskap: Håkon
Hermanstrand og Asbjørn Kolberg.
Anders Kintel har utarbeidet et omfattende ordboksverk i lulesamisk, et arbeid som fortsatt pågår i
form av oppdateringer av termer/former samt digitalisering osv. Dette blir den første ordboka på
norsk side av det lulesamiske språkområde. Prosjektet er ment å avsluttes i løpet av 2018.
Kintel var hovedansvarlig for utviklingen av bachelorutdanningen i lulesamisk ved Universitetet i
Nordland (2012–2013), hovedansvarlig for utviklingen av et begynneropplæringskurs i lulesamisk ved
Nord Universitet (2015), og hovedansvarlig for utviklingen av mastergradsutdanningen i lulesamisjk
ved Nord Universitet (2015)
Bruce Morén-Duollja forsker i samisk/lulesamisk lingvistikk og samarbeider med forskere i Norge og
internasjonalt.
David Kroik arbeider for tiden med utviklingen av en lærerutdanning i samisk ved Umeå universitet.
FoU-arbeid og undervisning innen språkvitenskap og didaktikk. Hans forskning innenfor det
didaktiske feltet skal foregå ved en skole i det sørsamiske området på norsk side av grensen.
Mikael Vinka er veileder for David Kroik, og forsker hovedsakelig innen feltet samisk/sørsamisk
lingvistikk/språkkorpus.
Håkon Hermanstrand og Asbjørn Koberg leder sammen med to andre kolleger ved Nord universitet
forskningsprosjektet «Historical and Political Negotiations of South Saami Culture and Identity»
(2016–18). Prosjektet undersøker hvordan sørsamisk og ikke-samisk identitet er skapt, brukt og holdt
ved like gjennom langvarig og mangesidig sameksistens i Midt-Norge. Prosjektet er tverrfaglig, og
innfallsvinklene og emneutvalgene er historiske, tekstvitenskapelige og kulturanalytiske. Prosjektet
er finansiert av Regionalt Forskningsfond Midt-Norge og Nord universitet.
Kolberg og Hermanstrand, sammen med førsteamanuensis Leiv Sem, har påbegynt et
samarbeidsprosjekt med Røyrvik kommune, skole og barnehage, som dreier seg om
tradisjonskunnskap (søknad sendt RFF Midt-Norge februar d.å.). Prosjektet har bl.a. som siktemål å
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utforske og utvikle innholdet i et sentralt begrep i rammeplan og nasjonale retningslinjer for samisk
GLU, nemlig ‘samiske læringsforståelser og undervisningsmåter’. Røyrvik er sørsamisk
forvaltningskommune.

(6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud som fører fram til en grad, skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som er relevante for
studietilbudet.
Anders Kintel
Er medlem i Sáme Giellagálldo, som er en nordisk felles språkgruppe for de samiske språkene i
Norge, Sverige og Finland. Sáme Giellagálldo’s oppgave er å utarbeide felles fagterminologi innen de
ulike samiske språkene på tvers av landegrensene. Prosjektet er særlig relevant for de samiske
språkstudiene innen lærerutdanningen.
Bruce Morén-Duollja
Samarbeider med Árran lulesamisk senter. Árran er Norges eneste lulesamisk senter, og de har et
nasjonalt ansvar for å bevare og utvikle lulesamisk språk og kultur. Derfor må samarbeid med sentret
være sentralt i alt som handler om lulesamisk forskning og lulesamiske studier.
Fra 2011 samarbeid med Nora Fangel-Gustavson og Rachid Ridouane ved French National Centre for
Scientific Research, New Sorbonne University (Paris III), Paris, Frankrike. Fangel-Gustavson skrev en
mastergradsavhandling om lulesamisk fonetikk. Hun skriver nå en doktorgradsavhandling om
lulesamisk fonetikk og fonologi. Rachid Ridouane og Bruce Morén-Duollja har vært hennes veiledere.
Nora har også undervist som en del av Nord universitetets bachelor i lulesamisk. Hun har både
språkvitenskap og oversetting som relevante fagområder. Samarbeid med Nora og Rachid er relevant
til Nord universitets samisk profil, det er nødvendig grunnforsking, og det er grunnlaget til en del av
universitetets lulesamiske og sørsamiske studier.
Fra 2015 samarbeid med Statped nord, som er opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for
kommuner og fylkeskommuner. Morén-Duollja er konsulent, og hjelper dem å utvikle fonemtester
som skal brukes til å evaluere lulesamiske, sørsamiske og nordsamiske barns språkutvikling. Dette er
relevant til Nord universitets samisk profil, det er nødvendig grunnforsking, og det er grunnlaget til
en del av universitetets lulesamiske og sørsamiske studier.
Fra 2014 samarbeid med Giellagáldu, som er et felles nordisk fag- og ressurssenter for fem samiske
språk i tre land. Morén-Duollja er konsulent, og kartlegger lulesamiske grammatiske mønster som er
relevante til deres språkplanleggings- og språkutviklingsarbeid. Dette arbeidet er relevant til Nord
universitets samisk profil, det er nødvendig grunnforsking, og det er grunnlaget til en del av
universitetets lulesamiske og sørsamiske studier.
Fra 2017 Samisk samarbeidsgruppeutvalg med Astri Dankertsen (Fakultet for samfunnsvitenskap,
Nord universitet) og Sven-Roald Nystø (Árran lulesamisk senter). De kartlegger samisk
kunnskapsbehov og kompetanse, kobler sammen fagfolk som har felles interesseområder innenfor
det samiske, skaffer midler til forskningsworkshops og sørger for kollektiv tankegang rundt
prosjektutvikling. Dette arbeidet er relevant til Nord universitets samisk profil, og det hjelper til å
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skaffe nødvendig forsking/kunnskap som er relevant til universitetets lulesamiske og sørsamiske
studier.
Fra 2018 samarbeid med Viola Miglio, Aline Ferriera og Laura Marqués-Pasqual ved Department of
Spanish and Portuguese, University of California Santa Barbara, USA. De har satt i gang et prosjekt for
å kartlegge og sammenligne 1) utfordringer som "heritage" lulesamiske og spanske språkbrukere
har, 2) utfordringer som de som lærer seg lulesamisk og spansk som "heritage" språk har og 3) nylige
fremskritt i utdanningssituasjonene i det norske lulesamiske samfunnet og det californiske
spansktalende samfunnet. I tillegg skal de vise hvordan akademiske lingvister kan komme med viktig
forskningsbasert informasjon som kan bidra til bedre språkopplæring i
språkvitaliseringssammenhenger. Dette er relevant til Nord universitets samisk profil, det er
nødvendig grunnforsking, og det er grunnlaget til en del av universitetets lulesamiske og sørsamiske
studier.
Fra 2018 samarbeid med Jonathan Downey ved Department of Education, University of California
Santa Barbara, USA. Downey og Morén-Duollja har nettopp begynt diskusjoner om å kartlegge
digitale språkopplæringsressurser som kan tilpasses til en lulesamisk kontekst. Jonathan Downey er
doktorgradskandidat som utvikler digitale ressurser om baskisk språk og kultur. Han er interessert i å
se på muligheten til å tilpasse hans metoder til lulesamiske formål. De er nå i startfasen og har ikke
satt i gang et formelt prosjekt. Dette er relevant til Nord universitets samisk profil, det er nødvendig
grunnforsking, og det er grunnlaget til en del av universitetets lulesamiske og sørsamiske studier.
Sandra Nystø Ráhka
Varamedlem i Sáme Giellagálldo, første gang oppnevnt i 2015. Sáme Giellagálldo er et nordisk fag- og
ressurssenter for samiske språk som driver med bl.a. språknormering, språkrøkt, tilbyr språkhjelp til
språkbrukere og koordinerer samarbeidet mellom de nordiske landenes respektive sameting og
andre språkinstitusjoner. Sáme Giellagálldo er det øverste beslutningsorganet for språkfaglige
spørsmål og er et felles organ for det samiske folk. De har det språkfaglige ansvaret for nord-, sør- og
lulesamisk, samt skoltesamisk og enaresamisk.
Medlem i Utdanningdirektoratets kjerneelementgruppe for samisk fra juni 2017–desember 2017.
Utviklingen av kjerneelementene er første ledd i fagfornyelsen og er forarbeidet til læreplanene.
Kjerneelementene er det viktigste elevene skal lære i hvert fag, og skal sette rammer for innholdet i
de nye læreplanene. Kjerneelementene blir fastsatt i juni 2018.
Særlig aktuelt for Sør- og lulesamisk GLU: Medlem i Nasjonalt råd for lærerutdanningens (NRLU)
faggruppe for samisk språk som skal fastsette nasjonale retningslinjer for faget samisk i den samiske
lærerutdanningen. Dette arbeidet pågår våren 2018, retningslinjene blir fastsatt av NRLU høsten
2018.
Medlem i Utdanningsdirektoratets eksamensnemd for grunnskolen, samisk som 1. språk, oppnevnt i
februar 2017. Arbeidet består i å utarbeide sentralt gitt eksamen i faget samisk som førstespråk.
Håkon Hermanstrand
Samarbeider med forskere i Canada, Nord universitet og andre institusjoner gjennom
forskningsprosjektet «Forskningsprosjektet «Historical and Political Negotiations of South Saami
Culture and Identity». Prosjektet har samarbeidspartnere ved Memorial University Newfoundland,
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University of Saskatchewan, NTNU Vitenskapsmuseet, Universitetet i Tromsø - Tromsø
universitetsmuseum, Saemien Sijte, Røros Museum og Trondheim kommune (Tråante 2017).
Prosjektet er særlig relevant for utvikling av emnet sørsamisk kulturkunnskap som planlegges
gjenopptatt ved Nord universitet, FLU.
Asbjørn Kolberg
Fra 2015 Honorary Fellow of the University of Latvia, Riga, på bakgrunn av samarbeid med deres
Faculty of Psychology, Education and Art. Samarbeider med forskere i Canada, Nord universitet og
andre institusjoner gjennom forskningsprosjektet «Forskningsprosjektet «Historical and Political
Negotiations of South Saami Culture and Identity». Prosjektet har samarbeidspartnere ved Memorial
University Newfoundland, University of Saskatchewan, NTNU Vitenskapsmuseet, Universitetet i
Tromsø - Tromsø universitetsmuseum, Saemien Sijte, Røros Museum og Trondheim kommune
(Tråante 2017). Prosjektet er særlig relevant for utvikling av emnet sørsamisk kulturkunnskap som
planlegges gjenopptatt i samabeid med Håkon Hermanstrand.
Samarbeider med kolleger innenfor det såkalte «Klagenfurt-nettverket» der de fleste av HiNTs
Erasmus-partnere innenfor lærerutdanning tilhører. Årlige treffpunkt: International Meeting i
Klagenfurt og International Week of Professors i Riga (samtidig som International Students’ Research
Conference). Aktuelt prosjekt som følge av kontakter i nettverket: Søknad til Erasmus+ (Key Action 2)
“to explore and share best practice in the support of minority groups in education” etter initiativ av
kollega ved University of Worcester og Botswana. Bakgrunnen er Nord universitets ansvar for lule- og
sørsamisk. Bruce Morén-Duollja og Sandra Nystø Ráhka er også med i planlegginghen av prosjektet i
tillegg til Jennifer Hays, førsteamanuensis ved Social Anthropology Programme (SOA), Institutt for
samfunnsvitenskap UiT, The Arctic University of Norway.
Mikael Vinka og David Kroik
Begger er knyttet til Umeå univesitet, Institutionen för språkstudier, som er et forskningsmiljø med
prosjekt innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, språkdidaktikk, lese- og skriveforskning,
kulturstudier og kognisjonssvitenskap. For Sør- og lulesamisk GLU er det av stor betydning faglig og
forskningsmessig å ha denne kontakten med miljøet i Umeå. Det er dessutan viktig med tanke på at
det lule- og sørsamiske språkområdet omfatter store områder på begge sider av den svensk-norske
riksgrensen. Av den grunn er det aktuelt å rekruttere studenter også frå Sverige.

(7) For studietilbud med obligatorisk praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet
ha relevant og oppdatert kunnskap fra praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse og erfaring fra praksisfeltet.
Fagmiljøet ved Sør- og lulesamisk GLU har erfaring fra skoleverket og/eller erfaring med
praksisoppfølging av studenter i lærerutdanning. Asbjørn Kolberg (studieprogramansvarlig) har
bakgrunn som lektor i videregående skole og lang erfaring fra lærerutdanningen, bl.a. med
praksisveiledning og -oppfølging. Professor Idar Kjølsvik har lang erfaring med praksisoppfølging av
studenter i lærerutdanning. Håkon Hermanstrand har inntil nylig arbeidet i grunnskolen, senest som
rektor ved Nærøy ungdomsskole 2015–2016. Sandra Nystø Ráhka var ansatt som
fjernundervisningslærer ved Árran julevsáme guovdásj – lulesamisk senter skoleåret 2010/2011
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(videregående skoles nivå). David Kroik har erfaring fra undervisning i sørsamisk i svensk og norsk
grunnskole (hhv. Idre og Elgå). At de to sistnevnte har erfaring fra hhv. lulesamiske og sørsamiske
opplæringsinstitusjoner er sentralt, ikke minst siden de også har erfaring med utvikling av læremidler
samt fjernundervisning.
Når det gjelder fagmiljøet ved MAGLU 1–7 har de fleste erfaring fra skoleverket. Flere har lang
ansiennitet som lærer i skolen, og har hatt praksislæreransvar, oppfølging og veiledning i forbindelse
med praksis. Noen har også annen erfaring fra arbeid tilknyttet skolen, som PP-tjeneste mv. Samtlige
i fagmiljøet har hatt praksisveiledning og oppfølging av studenter i forbindelse med praksis i flere år
som ansatt ved gamle UiN og HiNT.
I forbindelse med etableringen av Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning, Master 1-7 er det
tegnet egne praksisavtaler med skoler som underviser i hhv sørsamisk og lulesamisk. Det stilles krav i
Nasjonale retningslinjer for samisk grunnskolelærerutdanning trinn 1–7 at alle praksislærere må ha
gjennomført, eller må forplikte seg til å gjennomføre videreutdanning for å øke sin
veiledningskompetanse tilsvarende 15 studiepoeng. Dette er avtalefestet i praksisavtalene mellom
Nord universitet og de aktuelle skolene.
Nord universitet tilbyr Veileder og mentorutdanning for lærer og førskolelærere 1, 2 og 3 (15stp
+15stp + 30 stp).
Nord universitet FLU har stort fokus på samarbeid og erfaringsutveksling med skolene i forbindelse
med praksis. Dette er grundig redegjort for i forbindelse med akkreditering av MAGLU 1-7.
Tidligere avdeling for lærerutdanning hadde som som mål at alle praksislærerne skal ha gjennomført
veileder- og mentorutdanning, del 1, (15 studiepoeng) innen 2016, og i akkrediteringssøknaden fra
MAGLU 1-7 framgår at det da kunne dokumenteres at 49 av 80 eksterne praksislærere tilknyttet den
gamle grunnskolelærerutdanningen ved HiNT, hadde veiledningskompetanse på 15 studiepoeng eller
mer. Bodø og Mo i Rana har tilbudt studiet Veilederutdanning for praksislærere og mentorer - modul
1 i en årrekke. Flere av praksislærerne har gjennomført studiet. På samme måte som før, og i hht.
kravene som Studietilsynsforskriften har satt for praksislærere, tar FLU sikte på at masterstudentene
vil få praksislærere som har gjennomført denne veileder- og mentorutdanningen, både del 1, 2 og
etter hvert del 3 (30 studiepoeng), men også Veilederutdanning for praksislærere og mentorer (15
stp) som Bodø og Mo i Rana har tilbudt.
På bakgrunn av dette forutsettes det at praksisveilederne ved Nord har hensiktsmessig erfaring fra
praksisfeltet. Praksisveilederne ved de sør- og lulesamiske skolene vil få tilbud om veileder- og
mentorutdanningen på samme vilkår som øvrige praksisveiledere, i de tilfellene disse veiledrne ikke
allerede har formell veilederutdanning. Siden det her er tale om et få personer, og dessuten lærere
med stor arbeidsbyrde, med et lite eller ikke-eksisterende vikartilbud, er det rimelig at ev. manglende
mentor- eller veilederkompetanse bygges over tid. Inntil videre er det derfor viktig å presisere de sørog lulesamiske skolene, avhengig av behov, vil få tett oppfølging av faglærere i PEL og samisk ved
Nord universitet.
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Et viktig moment når det gjelder praksislærerne i sør- og lulesamisk, er at de innehar stor grad av
kompetanse når det gjelder didaktikk og utvikling av læremateriell. Siden hverken
utdanningsinstitusjoner eller forlag har hatt gode tilbud i tospråklighetsdidaktikk, sør- og lulesamisk
metodikk eller lærebøker og annet materiell i sør- og lulesamisk, har lærerne i stor grad vært nødt til
å utvikle dette på egen hånd, individuelt og i egne samarbeidsnettverk.

Vedlegg til krav til fagmiljø*:

Vedlegg nr.

Marker med «Ikke relevant» dersom et vedlegg ikke er aktuelt for studiet

CV for alle som inngår i studiets fagmiljø (CV-ene skal følge malen)
Publikasjonslister for de siste fem årene før gjeldende søknadsfrist
Eventuell annen dokumentasjon på kunstnerisk utviklingsarbeid og/eller
faglig utviklingsarbeid.
Dokumentasjon på nasjonale og internasjonale samarbeid og nettverk som
fagmiljøet deltar aktivt i
Dokumentasjon av opplæringsprogram for nettlærere
*Viser til komplett liste over vedlegg på dokumentets side 2
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Tabell 1: Forventet antall studenter ved studietilbudet
Antall studenter ved studietilbudet det søkes om

Studenter totalt første Studenter totalt ved
studieår
full drift

Antall fulltidsstudenter

5+5

Antall deltidsstudenter

0

Antall nettstudenter fulltid

0

15+15

Kommentar:
Opptak 5 studenter lulesamisk og 5 studenter sørsamisk, jfr styrevedtak oktober 2017 Opptak
annethvert år gir en maksimalgruppe på tre parallelle kull. .
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Fakta opplysninger om studiet
Felt

Fyll ut / Velg standardtekst

Skriveveiledning

Programnavn
Webnavn
(P-NAVN)
Nivå

Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1–7
Oppgi programmets
fagnavn, f.eks Biologi.
Master (5 år)

Studiepoeng (ECTS)
300
Varighet
Studiemodus

Heltid

Studiested

Bodø: lulesamisk

Programansvarlig

Asbjørn Kolberg

Oppgi programmets
varighet i antall semester.
For deltid – velg
progresjonsprosent.

Levanger: sørsamisk

Studieveileder
Undervisningsspråk

Norsk og sørsamisk/lulesamisk

Kostnader
(P-KOST)

Foruten utgifter til semesteravgift,
pensumlitteratur og bærbar pc / nettbrett, kan
det tilkomme utgifter til ekskursjoner,
materialavgifter etc. Dette er beskrevet i den
enkelte emnebeskrivelse.

Oppgi evt. informasjon om
øvrige kostnader, f.eks
feltarbeid, tokt, nødvendig
utstyr.

Utgifter til reise og opphold i forbindelse med
praksisstudier må påregnes.

Fort. >
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Beskrivelse
Felt

Fyll ut / velg standardtekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(salgstekst)
(P-KORTINTRO)

Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 er ei solid
faglig, fagdidaktisk og pedagogisk 5-årig masterutdanning
for dem som vil bli lærer for barn i de tidligste skoleåra i
grunnskolen. Utdanningen er praksisnær,
profesjonsrettet og forskningsbasert. En kan velge å
fordype seg i ett av skolefaga, inkludert ei spesialisering i
begynneropplæring, samt pedagogikk og
spesialpedagogikk. I masteroppgaven får studenten
arbeide selvstendig med et større forskningsprosjekt.
Studiet kvalifiserer for å utøve omfattende og
sammensatte oppgaver i ei lærerprofesjonsrolle som
stadig er i endring og i et yrke med stor etterspørsel.

Beskriv studiet i 3-4
setninger. Hvorfor er det
viktig? Hvem vil ha
interesse for studiet?

Utdanninga skal dekke behovene for godt kvalifiserte
lærere i det sør- og lulesamiske samfunnet.

2

Yrkesmuligheter
(P- YRKESMULIG)

Utdanningen skal kvalifisere for ansettelse i
undervisningsstilling i grunnskolen, både samiske skoler og
andre skoler.

Videre utdanning
(P-VIDSTUD)

Utdanningen kvalifiserer for opptak til
doktorgradsutdanning. Fullført utdanning sammen med
minst to års yrkeserfaring kan kvalifisere for opptak til Ph.d.
i studier av profesjonsstudier ved Nord universitet.

Opptakskrav
(P-OPPTINFO)

Generell studiekompetanse med minst 35 skolepoeng og
minimum karakteren 3 i norsk og samisk og karakteren 4 i
matematikk. Lulesamisk eller sørsamisk som første- eller
andrespråk fra videregående opplæring. I visse tilfeller
kan språkkravet fravikes for kandidater med
realkompetanse i samisk.

Oppgi informasjon om
yrker/stillinger som
kandidater er
kvalifiserte/egnet til etter å
ha fullført. Beskriv
kunnskaper/ferdigheter
arbeidsgivere ser etter,
gjerne ved å henvise til
læringsutbytterbeskrivelse.
Oppgi spesifikke program
som kandidater er
kvalifiserte til å søke
opptak til etter å ha
fullført. Gi informasjon om
nivå og fagområder. Her
kan det lenkes til andre
programbeskrivelser.

For mastergrad, evt:
Bachelorgrad eller
tilsvarende innenfor
[fagområde] med
gjennomsnittskarakter C
(2,7) eller bedre.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Oppgi evt. andre
opptakskrav.

Fort. >
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Realkompetanse
(P-REALKP)

Man kan ikke søke opptak til grunnskolelærerutdanningene
på bakgrunn av realkompetanse.

Oppgi evt. særskilte krav

Programbeskrivelse
(P-INNHOLD)

Grunnskolelærer master 1–7 er en integrert og
profesjonsretta utdanning, basert på forskning og
erfaringskunnskap. Utdanningen legger særlig vekt på
begynneropplæring og kontaktlærerrollen.
Masterutdanningen kjennetegnes av helhet og
sammenheng mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk,
praksisstudier og kritisk refleksjon.

Beskriv programmet,
programmets formål,
innhold og struktur. Husk å
ikke gjenta informasjon
som fremkommer i andre
felt f.eks. Kort introduksjon
eller Læringsutbytte.

De tre første studieårene organisert ved den aktuelle
campusen (Bodø eller Levanger), hvor studentene møter
undervisningsaktiviteter på campus hver uke. I emnene
Samisk og PEL-samisk vil noe av undervisningen være
samlingsbasert med nettstøtte. I 4. studieår vil
undervisningen i masteremnet organiseres med
undervisningssamlinger med nettstøttede
undervisningsaktiviteter mellom samlingene. De ulike
undervisningsaktivitetene er beskrevet i den enkelte
emnebeskrivelse. I niende semester vil undervisningen
være organisert i fire ukesamlinger med mellomliggende
nettstøttet undervisning. Hver student inngår
veiledningskontrakt for arbeidet med masteroppgaven i
tiende semester. Veiledningen organiseres deretter etter
avtale mellom veileder og student.
Det er i utdanningen obligatorisk med 60 studiepoeng
Pedagogikk og elevkunnskap, 30 studiepoeng Samisk (Søreller Lulesamisk), 30 studiepoeng Norsk og 30 studiepoeng
Matematikk. Til sammen skal utdanningen omfatte 3–4
undervisningsfag, inkludert de obligatoriske fagene
Samisk, Norsk og Matematikk.
Universitetet tar høyde for at fagtilbudet kan endres
etter studentenes fagvalg. Enkelte fag vil også på grunn
av fagets art ha et maksimalt antall av studenter.
Mot slutten av 2. studieår velger studentene sitt
masterfag. Masterfordypningen kan være i et av
studentens undervisningsfag eller i profesjonsretta
pedagogikk eller spesialpedagogikk. Studenter som velger
et undervisningsfag som masterfag, vil i fjerde studieår
måtte velge mellom en modul i begynneropplæring (15
studiepoeng) eller en modul med fag og fagdidaktikk (15
studiepoeng). Studentene skriver sin masteroppgave over
4
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
en selvvalgt problemstillingen innenfor masterfaget i 10.
semester.
I 3. studieår skal studentene skrive en profesjonsretta FoUoppgave.
Det vil være krav til obligatorisk deltagelse i
undervisningen. Dette er nærmere beskrevet i den
enkelte emnebeskrivelse.
Studentene har minst 110 dager veiledet og vurdert
praksis i skolen fordelt over de fire første studieårene. Det
er krav til 100 % oppmøte i praksis. Studentene må
påregne at praksis skal gjennomføres i Nord universitets
praksisområde. Minst én praksisperiode skal
gjennomføres ved en samisk skole.
Studentene må ha bestått alle emner fra første
studieår for å kunne begynne i tredje studieår.
Studentene må ha bestått alle emner fra første til
tredje studieår for å begynne i femte studieår.
Forkunnskapskrav for enkeltemner vil fremgå av den
enkelte emnebeskrivelse.

Læringsutbytte
(P-MAL)

5

Kunnskap
Kandidaten
• har avansert kunnskap enten i et valgt
undervisningsfag og fagets didaktikk eller
i profesjonsrettet
pedagogikk/spesialpedagogikk
• har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde
(masteroppgaven)
• har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige
fag som inngår i utdanningen
• har kunnskap om samisk tradisjon innenfor
det enkelte fagområde
• har inngående kunnskap om relevant forskning og
teori, samt vitenskapelige tenkemåter,
forskningsmetoder og etikk, spesielt med vekt på
samiske og urfolks forskningsperspektiver

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100 –
200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
•

•

•
•

•

•

har inngående kunnskap om gjeldende lov- og
planverk for grunnopplæringen, om
sammenhengen i utdanningsløpet barnehage–
skole og om overgangen fra barnehage til skole
og fra barnetrinn til ungdomstrinn
har inngående kunnskap om begynneropplæring,
grunnleggende
ferdigheter,
vurderingsog
kartleggingsverktøy, klasseledelse og vurdering av
elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
har inngående kunnskap om læringsteori og barns
utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige
og kulturelle kontekster
har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner,
herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle
overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns
rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes
egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling
som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og
plass i det samiske samfunnet og i samfunnet for
øvrig
har kunnskap i å bruke naturen og nærmiljøet
som læringsarena og tilpasse aktiviteter til
ulike læringsmiljø

Ferdigheter
Kandidaten
• kan undervise basert på forskning og
erfaringskunnskap, alene og sammen med andre, og
gjøre nytte av samiske læringsmåter i opplæringen
• kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
og tilpasse opplæringen i tospråklig eller flerspråklig
perspektiv
• kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i
elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og
fagkompetanse, med særskilt vekt på
begynneropplæring i lesing, skriving og regning
• kan skape inkluderende og helsefremmende
læringsmiljøer som bidrar til gode faglige,
sosiale og estetiske læringsprosesser
• kan analysere, vurdere og dokumentere elevers
læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger,
tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og
behov, bruke varierte undervisningsmetoder og
bidra til at elevene kan reflektere over egen læring
6
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
og utvikling
kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale
verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene
opplæring i digitale ferdigheter
kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og
internasjonal forskning og anvende denne
kunnskapen i profesjonsutøvelsen
kan alene, og i samarbeid med andre, bruke
relevante metoder fra forsknings- og
utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av
egen og skolens kollektive praksis, samt
gjennomføre avgrensede
forskningsprosjekter under veiledning
kan identifisere tegn på mobbing, vold og
seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige
vurderinger skal kandidaten raskt kunne
iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere
samarbeid med relevante faginstanser.

•
•

•

•

Generell kompetanse
Kandidaten
• 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
• behersker sørsamisk eller lulesamisk samt norsk,
muntlig og skriftlig, og kan bruke språkene på en
kvalifisert måte i profesjonssammenheng
• har kompetanse i fjernundervisningsdidaktikk

•
•

•

•

7

kan initiere og ivareta et godt skole–hjemsamarbeid, og samarbeide med andre aktører
relevante for skolens virksomhet
kan på et avansert nivå formidle og
kommunisere om faglige problemstillinger
knyttet til profesjonsutøvelsen, og har
profesjonsfaglig digital kompetanse
kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske
problemstillinger og bidra til utvikling av faglig
felleskap på den enkelte skole
kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens
virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-,
samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Utveksling
(P-UTVEKS)

Det er lagt til rette for utveksling første semester i 3.
studieår. Det er mulig å ta profesjonsemner ved andre
institusjoner som tilbyr lærerutdanning på masternivå.
Studentene kan også arbeide med FoU- oppgaven på
denne institusjonen og evt. bli tilknyttet en ekstern
veileder der. Et eventuelt utenlandsopphold skal tilpasses
studieløpet for den aktuelle studenten.

Oppgi 2- 3 anbefalte
institusjoner for utveksling,
samt hvilke/t semester
anbefales til utveksling.
Beskriv konkrete
utvekslings- og
praksisavtaler.

De samarbeidspartnere som kanskje er mest relevante
er institusjoner i nettverket University of the Arctic og
utvekslingsprogrammet nort2north, bl.a. University of
Saskatchewan og Memorial University of
Newfoundland og Labrador. Disse har program med
urfolksperspektiv, det samme gjelder James Cook
University i Australia.
Vi har også utvekslingsavtaler med Turun Yliopisto
(universitetsskolen i Rauma/Finland); Augustana
University, USA; University of Tampere, School of
Education, Finland; University of Latvia, Faculty of
Education, Psychology and Art, Latvia; Pädagogische
Hochschule Kärnten - Viktor Frankl Hochschule,
Østerrike.

Fort. >
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Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse

Lover, retningslinjer og reglement
Felt

Fyll ut / velg standardtekst

Skriveveiledning

Programevaluering
(P-EVALU)

Studieprogrammet evalueres årlig av studentene
gjennom emneundersøkelser og av
studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår
som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.
Studentene skal møte varierte undervisnings- og
vurderingsformer som er tilpasset det enkelte fag og
undervisningsfag. De enkelte undervisnings- og
vurderingsformene er beskrevet i den enkelte
emnebeskrivelse.

Oppgi evt. andre tiltak for
kvalitetssikring.

Eksamen- og
vurderingsformer
(P-EKSAVU)

I tredje studieår skal studentene skrive en
profesjonsretta FoU-oppgave kombinasjon
mellom et undervisningsfag og faget
pedagogikk og elevkunnskap. Oppgaven må
være bestått før studentene kan begynne på
masteroppgaven.

Beskriv eksamens- og
vurderingsformer som er
brukt. Skal være i henhold
til godkjente
vurderingsformer ved
institusjonen. Skal
avdekke om programmet
inneholder en bacheloreller masteroppgave.

Studentene skriver masteroppgave i 10.
semester. Masteroppgavens tema er innenfor
studentenes valgte masterfag, har et omfang
på 30 studiepoeng og skal være
profesjonsretta og praksisorientert.
Studentene blir løpende skikkethetsvurdert
gjennom hele studiet.
Eksamensbestemmelse,
vurdering,
karakterfastsetting
(P-EKSAMVU)

Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra
bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke
bestått. Vurdering kan også gis som bestått/ikke
bestått eller godkjent/ikke godkjent
Eksamensbestemmelser finnes i Forskrift om
studier og eksamen ved Nord universitet,
Retningslinjer for eksamenskandidater ved
Nord universitet, og Forskrift til rammeplan for
samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7
samt Forskrift til rammeplan for
grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7.
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Oppgi evt. informasjon
om andre gjeldende
regler osv.

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 1 - Studieplan - programbeskrivelse

Mal for studieinformasjon
Programbeskrivelse
Aktuelle forskrifter og
sentrale bestemmelser
(P-AKTFOR)







Forskrift om rammeplan for samisk
grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7
Nasjonale retningslinjer for samisk
grunnskolelærerutdanning, trinn 1–7
Nasjonale retningslinjer for
grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7
Prinsippene i opplæringsloven og gjeldende
læreplan for grunnskolen
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere
utdanning

Vis til rammeplaner,
retningslinjer for tildeling
av praksisplasser osv.,
med lenker og
vedtaksdato om aktuelt

End.
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m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Pedagogikk og elevkunnskap 1A 1–7 samisk

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Obligatorisk
Bodø

Skriveveiledning

Levanger

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst 1018–vår 2019

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt

1

Nei
Semester avgift og pensumlitteratur.

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

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Pedagogikk og elevkunnskap skal bidra til at studenten erfarer
progresjon, helhet og sammenheng i møtet mellom praksis, fag
og pedagogikk. Emnet gir en innføring i didaktikk, læring og
lærerrollen. I det det første studieåret vil fokus være på
utvikling av den reflekterte lærer med et kritisk perspektiv på
sin egen praksis.

Beskriv emnet i 3‐4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

Kunnskap
Kandidaten:
• har kunnskap om skolens mandat og formål
• har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp som
er aktuelle i begynneropplæring og undervisning
forøvrig
• har kunnskap om samisk læringsforståelse og
urfolksdidaktikk

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
• har brei kunnskap om varierte arbeids‐ og
vurderingsformer for elevene
• har kunnskap og innsikt i hvordan egen atferd,
kommunikasjon og holdninger kan påvirke i møte med
elever, kollegaer og foreldre
• har brei kunnskap om hvordan kompetanse i
samhandling og grunnleggende ferdigheter kan bidra
til å øke læringen for elevene
• har kunnskap om hvordan praktiske, skapende
og estetiske læreprosesser kan påvirke helse,
trivsel og læring
• har brei kunnskap om elevenes læring med hensyn til
motivasjon, mening og livsglede

Ferdigheter
Kandidaten:
• kan planlegge og gjennomføre systematisk observasjon
og analysere data fra observasjonen
• kan anvende fagbegrep og begrunne sine didaktiske
valg i teori om begynneropplæring, læring og
undervisning
• kan anvende forskningsbasert kunnskap til å utøve
god klasseledelse og utvikle et trygt og inkluderende
læringsmiljø for elevene
• kan samarbeide med kollegaer om planlegging,
gjennomføring og vurdering av undervisning og læring
• kan fra tidlig i studiet anvende vitenskapsteoretisk
og metodisk kunnskap
Generell kompetanse
Kandidaten:
• kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning
for elevene med utgangspunkt i eksisterende
rammefaktorer og gjeldende læreplanverk
• kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog
med eleven og deres foresatte om elevenes trivsel,
læring og helhetlige utvikling
• har personlig og profesjonell verdibevissthet som
grunnlag for utvikling av et pedagogisk grunnsyn i sin
utvikling i rollen som lærer

Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

2

Studentene må beherske norsk og samisk språk skriftlig og
muntlig.

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

Lærerstudiet er et profesjonsstudium der aktiv deltakelse og
samarbeidslæring står sentralt. All semesterplan‐ og
timeplanfestet virksomhet i PEL‐faget er derfor obligatorisk.
Undervisningen vil bli gjennomført i samlet kull, klasser og
grupper.
Studiet er organisert slik at undervisning og læring kan
foregå på mange læringsarena som forelesninger, nettmøter,
kollokviegrupper, seminargrupper, praksis eller
diskusjonsforum. I tillegg er selvstudium en vesentlig del av
læringsaktiviteten i faget.
Veiledning inngår som en sentral del av undervisnings‐ og
læringsprosessen. Ved å ta i bruk ulike arbeidsmåter må
studentene selv være aktive, problematiserende og
problemløsende.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Med forbehold om endringer
Pensum: 1500 sider
Grunnpensum 1200 sider:
Artikler om samisk læringsforståelse, samisk og urfolksdidaktikk
(kompendium)
Bjørndal, C.,R.,P. (2012). Det vurderende øyet. 2.utg. Oslo:
Gyldendal
Akademisk.
Eide, S. B. et al. Fordi vi er mennesker: en bok om samarbeidets
etikk. ‐
2. utg. ‐ Bergen : Fagbokforl., 2011. ‐ ISBN 978‐82‐450‐1003‐9
(h.)

3

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Imsen, G.(2016). Lærerens verden. Innføring i generell didaktikk.
5.utg.
Oslo: Universitetsforlaget. Kap 1‐6, 7.1‐7.5.
Imsen, G. (2014). Elevens verden. Innføring i pedagogisk
psykologi.
5.utg. Oslo: Universitetsforlaget Kap 1‐7 og 13‐14.
Lyngsnes, K. og Rismark, M. (2014). Didaktisk arbeid. 3.utg. Oslo:
Gyldendal Akademisk.
Opplæringsloven, forskrifter og LK06 (Kunnskapsløftet)
Lokalt valgt pensum: 300 sider. Informasjon om dette gis ved
studiestart.

Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)
Praksis
(E‐PRAKSIS)

Vurderingsordninger

Faget pedagogikk og elevkunnskap har et særlig ansvar for å
tilrettelegge for integrasjon av teori og praksis i utdanningen.
Det skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i
pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæringen. I første
studieår skal en felles ramme være utviklingen av lærerrollen.
En presisering og konkretisering av arbeidet i forbindelse med
praksisperiodene vil gå frem av praksisplanen.

Obligatorisk deltagelse (OD): Obligatorisk deltakelse på all
timeplanlagt undervisning. Krav om tilstedeværelse på minst
80 % av undervisningen. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
Må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Arbeidskrav (AK): 3‐6 arbeidskrav som alle må være
gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen i
emnet. Arbeidskravene kan være både skriftlige og
muntlige, både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.
Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Hjemmeeksamen (HJ): Tidspunkt 2.semester. 5 dager. Gradert
karakter A – F.

Veiledning for administrative/FS‐ansvarlige
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Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat.
Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig
HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS‐ansvarlig ved fakultetet.
Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a
href="http://www.uin.no/en/studies/manage‐your‐studies/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web
o



Informasjon som hentes fra bestillingen








5

Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Pedagogikk og elevkunnskap 1B 1–7 samisk

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Obligatorisk
Bodø

Skriveveiledning

Levanger

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst 2019 – vår 2020

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Nei
Semester avgift og pensumlitteratur.

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

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Pedagogikk og elevkunnskap skal bidra til at studenten
erfarer progresjon, helhet og sammenheng i møtet
mellom praksis, fag og pedagogikk.

Beskriv emnet i 3‐4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

PEL1B samisk bygger på PEL1A samisk og skal gi bidra til at
studenten skal skaffe seg kunnskaper om elevene på trinn 1–7s
læring og utvikling og ferdigheter i å planlegge, gjennomføre og
vurdere undervisning. Oppmerksomheten skal rettes mot
hvordan læreren kan bidra til å skape et godt læringsmiljø for
alle elevene i en skole preget av sosialt, religiøst og kulturelt
mangfold.

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

1

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Kunnskap
Kandidaten
• har kunnskap om skolens samarbeidspartnere
• har kunnskap om ulike lærevansker og tilpasnings‐

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

•

•

•
•
•

•

og atferdsutfordringer hos barn og unge på 1.–7.
trinn og hvordan disse kommer til syne i
begynneropplæringen og senere
har kunnskap om fjernundervisninsgdidaktikk,
inkluderende opplæring og forholdet mellom
tilpasset opplæring og spesialundervisning
har kunnskap om til teknologi‐ og
medieutvikling, og forståelse for etiske
spørsmål knyttet til digitale arenaer
har innsikt i likheter og forskjeller i gutters
og jenters oppvekstbetingelser og
konsekvenser disse kan ha for
læringsarbeidet
har kunnskap om elevenes kognitive, emosjonelle,
kroppslige og sosiale utvikling
har kunnskap om barn som av ulike grunner havner i
livssituasjoner som kan hemme deres utvikling og læring
har kunnskap om den norske og samiske
skolen i lys av kristen tradisjon, sekularisering,
pluralisme og fundamentalisme
har kunnskap om samisk religion og livssyn
før og nå, og kjenner til sentrale religioner
og livssyn i Norge i dag og deres betydning
for elever i trinn1–7

Ferdigheter
Kandidaten:
• kan reflektere over, redegjøre for og drøfte norsk
og samisk skolehistorie og den betydningen
skolen har i et demokratisk samfunn og i en
globalisert verden.
• kan fra tidlig i studiet reflektere over vitenskapsteoretisk
og metodisk kunnskap
• kan i opplæringen begrunne, formidle og bruke
dokumenter om menneskerettigheter og barns
rettigheter
• kan ivareta livssynmangfold i samarbeid
med elever og foreldre

Generell kompetanse
Kandidaten:
•
kan på et reflektert og faglig grunnlag være i dialog
med eleven og deres foresatte om eleven sin læring
og utvikling.
•
har kunnskap om og kan drøfte didaktiske konsekvenser,
utfordringer og muligheter i en skole preget av språklig,
kulturelt og religiøst mangfold

2

Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

Lærerstudiet er et profesjonsstudium der aktiv deltakelse og
samarbeidslæring står sentralt. All semesterplan‐ og
timeplanfestet virksomhet i PEL‐faget er derfor obligatorisk.
Undervisningen vil bli gjennomført i samlet kull, klasser og
grupper.
Studiet er organisert slik at undervisning og læring kan
foregå på mange læringsarena som forelesninger,
nettmøter, kollokviegrupper, seminargrupper, praksis eller
diskusjonsforum. I tillegg er selvstudium en vesentlig del av
læringsaktiviteten i faget.
Veiledning inngår som en sentral del av undervisnings‐ og
læringsprosessen. Ved å ta i bruk ulike arbeidsmåter må
studentene selv være aktive, problematiserende og
problemløsende.
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m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Med forbehold om endringer
Pensum 1500 sider:

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

Kjernepensum: 1200 sider:

Befring, Edvard et al. (2012). Spesialpedagogikk. (5. utg.). [Oslo]:
Cappelen Damm akademisk. Ca 300 sider
Imsen, Gunn (2016). Lærerens verden. Innføring i generell
didaktikk.
5.utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 7.6‐7.12, 12.3, 12.4, 13.
Imsen, Gunn. (2014). Elevens verden. Innføring i pedagogisk
psykologi.
5.utg. Oslo: Universitetsforlaget. Kap 9, 10, 11, 12, 14 og 15 –
190 s
Postholm, May Britt et al. (Red.) (2011). Elevmangfold i skolen 1‐
7.
Kristiansand: Høyskoleforlaget. 230s
Kjernepensum kursiverte emner: 400 sider
Artikler/bokutdrag om fjernundervisningsdidaktikk
(kompendium/nettressurser)
Lokalt valgt pensum: 300 sider. Informasjon om dette gis ved
studiestart.

Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)
Praksis
(E‐PRAKSIS)

Vurderingsordninger

Faget pedagogikk og elevkunnskap har et særlig ansvar for å
tilrettelegge for integrasjon av teori og praksis i utdanningen.
Det skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i
pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæringen. I det andre
studieåret skal en felles ramme være elevens faglige, sosiale og
personlige læring og utvikling. En presisering og konkretisering
av arbeidet i forbindelse med praksisperiodene vil gå frem av
praksisplanen.
Obligatorisk deltagelse (OD): Obligatorisk deltakelse på all
timeplanlagt undervisning. Krav om tilstedeværelse på minst
80 % av undervisningen. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.
Må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Arbeidskrav (AK): 3‐6 arbeidskrav som alle må være
gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen i
emnet. Arbeidskravene kan være både skriftlige og
muntlige, både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver.
Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være
godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

4

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Oppgave (OP): Skriftlig oppgave knyttet til de
kursiverte læringsutbyttebeskrivelsene. (Teller 20 % av
endelig sluttkarakter i emnet). Gradert karakter A‐F.

Hjemmeeksamen (HJ): Tidspunkt 4.semester. Digital
bildefortelling eller video, levert som en gruppeoppgave
med en refleksjonstekst (Teller 40 % av endelig
sluttkarakter i emnet). Gradert karakter A – F.
Muntlig (MU): Tidspunkt 4.semester. Individuell muntlig
eksamen (Teller 60 % av endelig sluttkarakter i emnet).
Gradert karakter A – F.

Veiledning for administrative/FS‐ansvarlige





Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat.
Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig
HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS‐ansvarlig ved fakultetet.
Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
o F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a
href="http://www.uin.no/en/studies/manage‐your‐studies/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen
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Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst
Emnekode og navn

Pedagogikk og elevkunnskap 2 samisk 1‐7

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Obligatorisk
Bodø

Skriveveiledning

Levanger

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst 2021–vår 2022

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt

1

Ja

Nei X

Semester avgift og pensumlitteratur.

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

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Emnet bygger på PEL1A og PEL1B samisk, og skal bidra til at
studenten utvikler et analytisk og kritisk blikk på skolen og på egen
praksis i lys av pedagogiske og etiske grunnlagsproblem. Emnet
skal bidra til at studenten får kunnskap om skolen som
organisasjon, profesjonelt utviklingsarbeid og profesjonsetisk
bevissthet som grunnlag for læreres samarbeid med kolleger,
foresatte og ulike instanser.

Beskriv emnet i 3‐4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

KUNNSKAPER
Kandidaten
• har kunnskap om den norske og samiske skolen som
samfunnsinstitusjon i et historisk perspektiv, skolens
rammefaktorer og styringsstruktur
har inngående kunnskap om skolen som kompleks organisasjon,
organisasjonslæring og pedagogisk utviklingsarbeid

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
• har kunnskap om den betydning demokrati og
profesjonelt fellesskap har for skoleutvikling
• har inngående læreplanforståelse og kan drøfte
utfordringer i realiseringen av gjeldende læreplan og
øvrige styringsdokumenter
• har inngående kunnskap om fellesskapets betydning for
elevenes læring og utvikling
• har avansert kunnskap om elevens danning i et
pluralistisk samfunn
FERDIGHETER:
Kandidaten
• kan legge til rette for samhandling i klasser og grupper
på 1.‐7. trinn og i ettertid kritisk analysere aktiviteten i
lys av fellesskap og læring
• kan anvende forskningsbasert og erfaringsbasert
kunnskap til å arbeide systematisk med skolens
læringsfellesskap og psykososiale miljø.
• kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings‐ og
endringsprosesser i skolen, både individuelt og i
samarbeid med andre, og vurdere disse kritisk i lys av
skolens mandat og ulike pedagogiske grunnsyn.
• kan kritisk analysere og anvende skolens
verdigrunnlag
• kan identifisere og drøfte profesjonsetiske spørsmål
forankret i etisk teori
GENERELL KOMPETANSE
Kandidaten
• kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebatter om
skoleutvikling og utdanningspolitikk
• kan skape engasjement og være til inspirasjon for å
utløse skapervilje og meningsdannelse hos elever
• kan identifisere og analysere utfordringer i
skolehverdagen i en pluralistisk skole og utnytte
muligheter den gir

Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

2

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

Lærerstudiet er et profesjonsstudium der aktiv deltakelse og
samarbeidslæring står sentralt. All semesterplan‐ og
timeplanfestet virksomhet i PEL‐faget er derfor obligatorisk.
Undervisningen vil bli gjennomført i samlet kull, klasser og
grupper.
Studiet er organisert slik at undervisning og læring kan foregå
på mange læringsarena som forelesninger, nettmøter,
kollokviegrupper, seminargrupper, praksis eller
diskusjonsforum. I tillegg er selvstudium en vesentlig del av
læringsaktiviteten i faget.
Veiledning inngår som en sentral del av undervisnings‐ og
læringsprosessen. Ved å ta i bruk ulike arbeidsmåter må
studentene selv være aktive, problematiserende og
problemløsende.
I emnet inngår en modul om religion, livvsyn og etikk (RLE)
tilsvarende 10 poeng.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Pensum: 3000 sider. Kjernepensum:
2400 sider:
Biesta, G. (2014). Utdanningens vidunderlige risiko.
Bergen: Fagbokforlaget. (s. 17‐144).
Dale, E. L. (2010). Kunnskapsløftet. På vei mot felles
kvalitetsansvar. Oslo. Universitetsforlaget.
Ertsås, T. I. & Irgens, E. J. (2012). Teorienes betydning for
profesjonell yrkesutøvelse. I: Postholm, M. B. (2012). Teorienes
betydning for profesjonell yrkesutøvelse. Trondheim: Tapir
Akademisk Forlag. (s. 195‐208).
Imsen, G. (2015). Lærerens verden. Innføring i generell
didaktikk. 5.utg. Oslo. Universitetsforlaget. Kap. 8, 9, 10, 11,
15, 16.
Hargreaves, A. (2003). Læring og undervisning i
kunnskapssamfunnet. Utdanning i en utrygg tid. Oslo:
Abstrakt forlag.
Mausethagen, S. (2015): Læreren i endring. Om nye
forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet. Oslo.

3

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Universitetsforlaget.
Møller, J. og Presthus, A. M. (2006): Ledelse som demokratisk
praksis. I Møller, J. og O. L. Fuglestad (red.). Ledelse i
anerkjente skoler. Oslo: Universitetsforlaget.
Røvik, K. A., Eilertsen, T. V. og Furu, E. M. (red.) (2014):
Reformideer i norsk skole: spredning, oversettelse og
implementering. Oslo. Cappelen Damm akademisk. Kap. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15.
Säljö, R. (2001). Læring i praksis. Et sosiokulturelt
perspektiv. Kap. 1, 2, 3, 4 og 6. Oslo: Cappelen
Akademiske Forlag.
Tyler, R. (1949). Basic Principles of Curriculum and
Instruction. Chicago: University of Chicago Press.
Kjernepensum i RLE‐modulen, kursiverte emner: 800
sider:
Christoffersen, S. A. (red.) (2011). Profesjonsetikk. Om etiske
perspektiver i arbeidet med mennesker. Oslo:
Universitetsforlaget. (140 s)
Gutmann, A., & Thompson, D. (2004). Why deliberative
democracy? Princeton: Princeton University Press. (Utdrag:
160 s av 190 s)
Heiene, G. (2005). Prinsipiell etikk. Bergen:
Fagbokforlaget (75 s)
Sagberg, S. (2012). Religion, verdier og danning. Barns
møte med de store spørsmål i livet. Bergen:
Fagbokforlaget. (100 s)
Kompendium: aktuelle forskingsartikler og Den europeiske
menneskerettserklæringa. (20 s) Kopi til utdeling.
Anbefalt i RLE‐modulen:
Sandström, H. (2005) Nyere livssyn og idéstrømninger.
Humanisme, naturalisme, marxisme, freudianisme,
nyreligiøsitet. Bergen, Fagbokforlaget. (110 s)
Lokalt valgt pensum: 600 sider. Informasjon om dette gis ved
studiestart.

Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)
Praksis
(E‐PRAKSIS)

4

Faget pedagogikk og elevkunnskap har et særlig ansvar for å
tilrettelegge for integrasjon av teori og praksis i utdanningen. Det
skal være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i
pedagogikk og elevkunnskap og praksisopplæringen. I det andre
studieåret skal en felles ramme være elevens faglige, sosiale og
personlige læring og utvikling. En presisering og konkretisering av
arbeidet i forbindelse med praksisperiodene vil gå frem av
praksisplanen.

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.

m; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 2 - Emnebeskrivelse Pedagogikk og elevkunnskap - samisk

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Vurderingsordninger

Obligatorisk deltagelse (OD): Obligatorisk deltakelse på all
timeplanlagt undervisning. Krav om tilstedeværelse på minst 80
% av undervisningen. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Må
være godkjent for å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Arbeidskrav (AK): 4‐8 arbeidskrav som alle må være
gjennomført og godkjent for å få gå opp til eksamen i emnet.
Arbeidskravene kan være både skriftlige og muntlige, både
individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Vurdering:
Godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent for

Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
percent oppmøte.

å kunne gå opp til eksamen i emnet.

Oppgave (OP): Tidspunkt 7. semester. Skriftlig, individuell
oppgave. (Teller 25 % av endelig sluttkarakter i emnet).
Gradert karakter A‐F.
Mappe (MA): Tidspunkt 8. semester Mappen består av
arbeidskrav innenfor læringsutbyttebeskrivelsene knyttet til
RLE‐modulen i de kursiverte læringsutbyttebeskrivelsene i
emneplanen. (Teller 35 % av endelig sluttkarakter i emnet).
Gradert karakter A‐F.
Muntlig (MU): Tidspunkt 8. semester Muntlig eksamen i
gruppe. (Teller 40 % av endelig sluttkarakter i emnet). Gradert
karakter A‐F.

Veiledning for administrative/FS‐ansvarlige





Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat.
Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig
HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS‐ansvarlig ved fakultetet.
Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
o F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a
href="http://www.uin.no/en/studies/manage‐your‐studies/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen
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Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

Sørsamisk 1 / Åarjelsaemien 1
Planen er under revisjon i påvente av nye nasjonale retningslinjer
Obligatorisk

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Bodø

Levanger X

Emneansvarlig

David Kroik

Undervisningsspråk

Sørsamisk og norsk

Undervisningssemester

Høst 2018 – Vår 2020

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Ja X

Nei

Semester avgift og pensumlitteratur.

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

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Sørsamisk 1 er et studium i sørsamisk tale‐ og
skriftspråk. Studiet kan inngå som del av
grunnskolelærerutdanning og gir
undervisningskompetanse i grunnskolens 1–7 (Forskrift
til opplæringslova §14‐2).

Beskriv emnet i 3‐4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Gjennom sørsamisk 1 vil studenten styrke og
videreutvikle egen språkferdighet både i tale og skrift,
få bedret innsikt i og kunnskap om sørsamisk litteratur
og kultur, få innsikt i fagdidaktikk og få et selvstendig
forhold til faget og grunnlag for videre faglig utvikling.
Sørsamisk 1 består av sørsamisk språkkunnskap,
sørsamisk litteratur og kultur, og fagdidaktikk. Under
språkkunnskap behandles språket som system,
variasjon og norm, praktisk språkbruk og språkrøkt.
1

Skriveveiledning

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

Under litteratur og kultur behandles samisk litteratur
og samene i litteraturen, fortellertradisjon, samisk
barndom og oppvekstvilkår og kuturforståelse og
tradisjonskunnskap. Innenfor fagdidaktikken behandles
samisk som fag i skolen og utfordringer i sørsamisk
undervisning, lokalt utviklingsarbeid, to‐
/flerspråklighet, IKT og undervisningsteknologi og
vurderingsarbeid.
Kunnskaper
Kandidaten









Skal kjenne til det sørsamiske språkets struktur
Kan skrive faglige tekster på sørsamisk
Har kunnskap om samisk dialektologi,
språkhistorie og språkrøkt
Har kunnskap om hovedelementene i den
samiske fortellertradisjonen og annen samisk
tradisjonskunnskap
Har kunnskap om samisk barneoppdragelse og
samiske barns oppvekstvilkår
Ha bred kunnskap om to‐språklighet og to‐
språklig undervisning
Har kunnskap om lokalt pedagogisk
utviklingsarbeid

Ferdigheter
Kandidaten




kan undervise i sørsamisk språk
kan lese sentral sørsamisk litteratur og kunne
drøfte innholdet
Har bred kunnskap om og kan benytte ulike
vurderingsordninger

Generell kompetanse
Kandidaten
 Har kunnskap om språk som et grunnleggende
fundament for kultur, tilhørighet og
selvforståelse og formidler av tanker, ideer,
skikker og tradisjoner
 Har kunnskap om, og erfaring i å benytte
fjernundervisning og annen
undervisningsteknologi i sørsamisk
språkopplæring

2

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

Generell studiekompetanse inklusive sørsamisk fra
videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.
Faget er en integrert del av sør‐ og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning 1–7

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)

X Ansikt‐til‐ansikt
Nett‐ og samlingsbasert

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

x Nettbasert
Samlingsbasert

Studiet foregår i stor grad på sørsamisk, og
studentene må kunne forstå og bruke sørsamisk.
Teoristoffet vil bli presentert på studiesamlinger og
via nettforelesninger. Noe undervisning vil kunne
være felles for studenter i lulesamisk og studenter i
sørsamisk. Det stilles store krav til selvstendig
arbeid. Oppgaver og obligatoriske arbeid leveres
inn på universitetets læringsportal, Canvas. Aktiv

deltakelse og samarbeid mellom studentene er en
forutsetning for å kunne oppnå emnets
læringsutbytter.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

3

Med forbehold om endringer


Aesopus (2006). Aesuvpen soptsesh. Indre
Billefjord: Iđut.
ISBN 82‐7601‐106‐3



Aikio, Annukka og Aikio, Samuli (1982). Niejte gie
gullie‐tjååtselinie sjidti. Oslo:
Universitetsforlaget.
ISBN 82‐00‐06356‐9

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
http://urn.nb.no/URN:NBN:no‐
nb_digibok_2007112304034

4



Aikio, Annukka og Samuli, Aikio (1992). Gullie‐
tjååtsele. [Lydopptak]. Kárášjohka: Davvi Girji.
ISBN 82‐7374‐158‐3 Bergsland, Knut (1994).
Sydsamisk grammatikk. (2. utg.).
ISBN 82‐7374‐215‐6
http://urn.nb.no/URN:NBN:no‐
nb_digibok_2007121204030



Bergsland, Knut og Hasselbrink, Gustav (1985).
Saemien lohkeme‐gærja. (Ny utg.). Tromsø:
Universitetsforlaget. ISBN 82‐00‐07402‐1
http://urn.nb.no/URN:NBN:no‐
nb_digibok_2014102106016



Bergsland, Knut og Magga, Lajla Mattsson
(1993). Åarjelsaemien‐daaroen baakoegærja =
Sydsamisk‐norsk ordbok. Indre Billefjord: Idut.
ISBN 82‐7601‐010‐5
http://urn.nb.no/URN:NBN:no‐
nb_digibok_2008061204082



Bull, Ella Holm (1997). Laavlomh maanide. [CD].
Indre Billefjord: Iđut.



Bull, Ella Holm (2000). Ov‐messie darjomes.
Indre Billefjord: Iđut. ISBN 82‐7601‐059‐8



Bull, Ella Holm (2000). Åarjel‐saemien, 6:
Govhtede gærja. (2. preanta). Kautokeino:
Saemien ööhpehtimmieraerie ; Kárášjohka :
Davvi girji. ISBN 82‐7601‐045‐8
http://urn.nb.no/URN:NBN:no‐
nb_digibok_2011031505002



Bull, Ella Holm et al. (1998). Laavlomh maanide.
Indre Billefjord: Iđut. ISBN 82‐7601‐038‐5
http://urn.nb.no/URN:NBN:no‐
nb_digibok_2010030403014



Bull, Ella Holm og Bergsland, Knut (1993).
Lohkede saemien. (2. utg.). Oslo:
Grunnskolerådet, Kirke‐ og
undervisningsdepartementet ; Kárášjohka :
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Davvi girji.
ISBN 82‐7374‐154‐0
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Bull, Ella Holm og Bergsland, Knut (1993).
Lohkede saemien. [Lydopptak]. Kárášjohka:
Davvi girji.
ISBN 82‐7374‐155‐9



Eira, Inger Marie Gaup (2004). Samisk språk i
Norden : status‐ og domeneutredning.
Guovdageaidnu: Sámi Instituhtta. (Dieđut ;
4/2004)



Eriksen, Edel Hætta (Red.) (2003). Árvvut =
Samiske verdier. Kárášjohka: Davvi girji. ISBN 82‐
7374‐524‐4



Frändén, Märit, Lundqvist, Björn og Wilson,
Karin (2007). Verbh : en sydsamisk verbhandbok.
Uppsala: Konsultförlaget / Uppsala Publishing
House. ISBN 978‐91‐7005‐336‐8



Gaski, Harald jih Kappfjell, Lena (2005). Åvtese
jåhta : åarjelsaemien tjaalegh jih tjaalegh
åarjelsaemien. Guovdageaidnu: DAT. ISBN 82‐
90625‐47‐2



Gaski, Harald og Kappfjell, Lena (2006). Saemien
tjaelijh : 16 saemien tjiehpies‐ jïh
faagelidteratuvren tjaelijh. Kárášjohka:
ČálliidLágádus. ISBN 82‐92044‐47‐7



Høigård, Anne (2013). Barns språkutvikling :
muntlig og skriftlig. (3. utg.). Oslo:
Universitetsforlaget.
ISBN 978‐82‐15‐02062‐4, ISBN 82‐15‐00589‐6



Israelsson, Per‐Martin og Nejne, Sakka (2007).
Svensk‐sydsamisk, sydsamisk‐svensk ordbok och
ortnamn Daaroen‐åarjelsaemien, åarjelsaemien‐
daaroen baakoegärja jih sijjienommh. Kiruna:
Saemiedigkie.
ISBN 91‐975124‐9‐4



Jacobsen, Anna (1998). Don jih daan bijre, 2.
Maajejaevresne/Majavatn: Daasta berteme.
ISBN 82‐91000‐03‐4
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
http://urn.nb.no/URN:NBN:no‐
nb_digibok_2009113004101
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Johansen, Siri Broch (2010). Saaran gærja :
rovmane maanide jih noeride. Kárášjohka:
ČálliidLágádus.
ISBN 978‐82‐92044‐86‐5



Johansen, Siri Broch (2012). Saaran gærja.
[Digibok]. Karasjok: ČálliidLágádus.
ISBN 978‐82‐92044‐90‐2



Juuso, Jane (2009). Válddán giellan ruovttoluotta
= Tar språket mitt tilbake. Vuonnabahta: Isak
Saba guovddáš. ISBN 978‐82‐997242‐2‐7



Juuso, Randi og Bjørn, Inga Margrethe Eira
(2006). Temahefte om samisk kultur i
barnehagen. Oslo: Kunnskapsdepartementet.
https://www.regjeringen.no/globalassets/uploa
d/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300464‐
temahefte_om_samiske_barns_sprak_og_kultur
.pdf



Jåma, Albert, Joma, Liv Karin og Granefjell, Aasta
Joma (2004). Gorredh gïelem!. Bodø:
Fylkesmannen i Nordland, Oppvekst‐ og
utdanningsavdelingen. ISBN 82‐92558‐07‐1



Jåma, Albert, Joma, Liv Karin og Granefjell, Aasta
Joma (2004). Gorredh gïelem!. Bodø:
Fylkesmannen i Nordland, Oppvekst‐ og
utdanningsavdelingen. ISBN 82‐92558‐09‐8



Lyngman, Susanne (Red.). (2007). Om sørsamisk
historie : foredrag fra seminar på Røros 2006 og
Trondheim 2007. Snåsa: Stiftelsen Saemien Sijte.
ISBN 978‐82‐993781‐5‐4



Lyngsnes, Kitt Margaret og Rismark, Marit
(2014). Didaktisk arbeid. (3. utg.). Oslo:
Gyldendal akademisk.
ISBN 978‐82‐05‐44710‐3



Lyngsnes, Kitt Margaret, Susegg, Brit Arna og
Postholm, May Britt (2009). "Elevene koste seg
med skrivinga" : et prosjekt om skriving som
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
grunnleggende ferdighet i fellesskapet.
Trondheim: Tapir akademisk . ISBN 978‐82‐519‐
2497‐9

Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)



Magga, Lajla Mattsson (2009). Norsk‐sydsamisk
ordbok = Daaroen‐åarjelsaemien baakoegærja.
Indre Billefjord: Iðut. ISBN 978‐82‐7601‐178‐4



Palismaa, Maaren (2006). Gïele lea faamoe :
guektiengïelenvoete noeredaltesasse :
saemiengïele nubpiengieline. Kárášjohka: Davvi
girji. ISBN 978‐82‐7374‐571‐2



Skei, Hans H. (2006). Å lese litteratur. (2. utg.).
Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 978‐82‐05‐35401‐2, ISBN 82‐05‐35401‐4



Utdanningsdirektoratet (2013). Kunnskapsløftet
‐ samisk.
http://www.udir.no/Lareplaner/Finn‐
lareplan/Kunnskapsloftet‐samisk/

Som hjelpemidler til skoleeksamen og muntlig eksamen
kan studentene bruke godkjente ordbøker og ordlister i
sørsamisk‐ norsk, norsk‐sørsamisk, sørsamisk‐ svensk,
svensk‐sørsamisk, samt gjeldende læreplan for
grunnskolen.

Praksis
(E‐PRAKSIS)

Eksamensbeskrivelse
(E‐EKSBESKR)

Arbeidskrav 1 (AK): Gruppeoppgave i sørsamisk
språkkunnskap
Arbeidskrav 2 (AK): Gruppeoppgave sørsamisk/samisk
litteratur
Arbeidskrav 3 (AK): Gruppeoppgave i fagdidaktikk
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Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
prosent oppmøte.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Arbeidskrav blir nærmere beskrevet i emnets
semesterplan. Alle arbeidskrav må være godkjent for å
få endelig karakter i emnet.

Obligatorisk deltakelse (OD):
Minimum 80% deltakelse i all timeplanlagt aktivitet er
et vilkår for å gå opp til eksamen.
Eksamen
 Individuell hjemmeeksamen i fagdidaktikk, 5
dager, teller 15% av endelig karakter i
emnet, bokstavkarakter (A‐F)



Individuell skriftlig skoleeksamen sørsamisk
litteratur og kultur, 3 t, teller 15% av endelig
karakter i emnet, bokstavkarakter (A‐F)



Individuell skriftlig skoleeksamen i sørsamisk
språkkunnskap, 4 t, teller 40% av endelig
karakter i emnet, bokstavkarakter (A‐F)



Individuell muntlig eksamen i sørsamisk
språkkunnskap, teller 30% av endelig
karakter i emnet, bokstavkarakter (A‐F)

Alle deler av eksamen foregår på sørsamisk.
Vurderingsordning
(Dette er hva som
kommer ut på nett når
eksamensbeskrivelsen er
registrert i FS av
eksamenskontoret)

Ikke nødvendig å legge
inn noe her, men sjekk at
vurderingsordning
samsvarer med
eksamensbeskrivelse
Skriv en kommentar
dersom du oppdager
avvik.

Veiledning for administrative/FS‐ansvarlige
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Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat.
Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig
HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS‐ansvarlig ved fakultetet.
Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a
href="http://www.uin.no/en/studies/manage‐your‐studies/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web
o



Informasjon som hentes fra bestillingen
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Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

Sørsamisk 2 / Åarjelsaemien 2
Planen er under revisjon i påvente av nye nasjonale retningslinjer
Valgfritt

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Bodø

Levanger X

Emneansvarlig

David Kroik

Undervisningsspråk

Sørsamisk og norsk

Undervisningssemester

Vår 2021

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Ja X

Nei

Semester avgift og pensumlitteratur.

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

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Sørsamisk 2 bygger på Sørsamisk 1 og gir
undervisningskompetanse i grunnskolens trinn 8–10
samt videregående skole jf. Opplæringslova §§14‐3
og 14‐4

Beskriv emnet i 3‐4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Sørsamisk 2 er delt inn i hoveddelene språk, kultur
og litteratur, og fagdidaktikk.
Innen temaområdet språk behandles språket som
system, morfologi, syntaks, praktisk språkbruk,
oversetting, språkhistorie og dialektologi. Innenfor
temaområdet kultur og litteratur behandles samisk
litteraturhistorie med vekt på sørsamisk, litterære
analysemetoder og analyse av ulike tekster, og
tradisjoner og tradisjonskunnskap. Innen
temaområdefagdidaktikken behandles didaktiske
utfordringer i flerspråklig undervisning, sørsamiske
1

Skriveveiledning
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
læremidler, undervisningsteknologi,
fjernundervisning, litteraturdidaktikk og vurdering.
Læringsutbytte
(E‐LÆR)

Læringsutbytte
Kunnskap
Kandidaten
 har bred kunnskap om sørsamisk språk som
system, sørsamisk morfologi og syntaks
 har kunnskap om sørsamisk dialektologi
 har kunnskap om sørsamisk oversettingsarbeid
 har kunnskap om litterær analyse
 har bred kunnskap om flerspråklighetsdidaktikk og
‐undervisning

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Ferdigheter
Kandidaten
 kan delta i faglige samtaler på sørsamisk om
emnets ulike temaer
 kan bruke sørsamisk for planlegging av og
undervisning i sørsamisk
 har kunnskap om og kunne benytte ulike
vurderingsordninger
Generell kompetanse
Kandidaten
 skal kjenne til språk som et grunnleggende
fundament for kultur, tilhørighet og selvforståelse,
og formidler av tanker, ideer, skikker og tradisjoner
 skal kunne bidra til videreutvikling av sørsamisk
undervisningspraksis

Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

2

Gjennomført og bestått sørsamisk 1

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)

X Ansikt‐til‐ansikt
Nett‐ og samlingsbasert

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

xNettbasert
Samlingsbasert

Studiet foregår i stor grad på sørsamisk, og
studentene må kunne forstå og bruke sørsamisk.
Teoristoffet vil bli presentert på studiesamlinger og
via nettforelesninger. Noe undervisning vil kunne
være felles for studenter i lulesamisk og studenter i
sørsamisk. Det stilles store krav til selvstendig
arbeid. Oppgaver og obligatoriske arbeid leveres
inn på universitetets læringsportal, Canvas. Aktiv

deltakelse og samarbeid mellom studentene er en
forutsetning for å kunne oppnå emnets
læringsutbytter.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Pensum (med forbehold om endringer):
Gïele/Språk
Aesuvpen soptsesh (2006). Indre Billefjord : Iðut.
Utdrag
ISBN 82‐7601‐106‐3
Bergsland, Knut (1987): Gåebrehki soptsesh . 2. utg.
Oslo : Universitetsforlaget
ISBN 82‐00‐18476‐5
Bergsland, Knut (2010): Gåebrehki soptsesh : Røros‐
samiske tekster. [CD Lydbok]. Røros : Aajege, Samisk
språk‐ og kompetansesenter
Fjellgren, Joseph (2012): Föörhkedem tjearoem. Oslo :
Baldusine
ISBN 978‐82‐92331‐16‐3
Gaski, Harald og Lena Kappfjell (deajv.) (2005): Åvtese
jåhta : åarjelsaemien tjaalegh jih tjaalegh

3

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
åarjelsaemien. Guovdageaidnu : DAT
ISBN 82‐90625‐47‐2
Jacobsen, Anna (1997‐2000): Don jih daan bijre 1‐3.
Majavatn : Daasta berteme
ISBN 82‐91000‐02‐6 (b.1), ISBN 82‐91000‐03‐4 (b. 2),
ISBN 82‐91000‐04‐2 (b. 3)
Magga, Ole Henrik og Lajla Mattsson Magga (2012):
Sørsamisk grammatikk. Karasjok : Davvi girji
ISBN 978‐82‐7374‐855‐3
Persson, Cecilia (2009): Sïlpegaaltije. 2. utg. Jokkmokk :
Saemieskuvlen ståvroe
ISBN 978‐91‐85717‐08‐8
Qvigstad, Just (1996): Aarporten jih Åarjel‐smaaregen
soptsesh. Kautokeino : Samisk utdanningsråd
ISBN 82‐91047‐27‐8
Sijti Jarnge (1995): Naestie tjoevkesne : sørsamisk
litterær årbok. Hattfjelldal : Sijti Jarnge. Utdrag
ISBN 82‐993254‐1‐2
Strade, Norbert (1997): "Det sydsamiske sprog". I:
Zachrisson, Inger (red.): Möten i gränsland : samer och
germaner i MellanskandinavienInger , Stockholm :
Statens historiska museum. S. 175‐185, ISBN 91‐7209‐
057‐x
Turi, Anne Lene og Margrethe Bals (2010): Dah
mupbien [sic] bealan vuartasjieh : mij dïhte
neerrehtimmie jïh guktie dam orrijehtedh. Karasjok :
ČálliidLágádus
ISBN 978‐82‐8263‐021‐4
Tjihtesh jïh laavlomh/Dikt og sanger:
3 saalmh: Seadtoes maanah ; Biejjiem jïh askem ;
Vaerien aerede jïh Mijjen Aehtjie
Grammatigke jïh baakoegærjah/Grammatikk og
ordbøker:
Bergsland, Knut (1994): Sydsamisk grammatikk. 2. utg.
Karasjok : Davvi girji
ISBN 82‐7374‐215‐6
4
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
http://www.nb.no/utlevering/contentview.jsf?&urn=U
RN:NBN:no‐nb_digibok_2007121204030
Bergsland, Knut og Lajla Mattsson Magga (1993):
Åarjelsaemien‐daaroen baakoegærja = Sydsamisk‐
norsk ordbok. Indre Billefjord : Iðut
ISBN 82‐7601‐010‐5
Frändén, Märit, Björn Lundqvist og Karin Wilson
(2007): Verbh : en sydsamisk verbhandbok. Uppsala :
Konsultförlaget/Uppsala Publishing House
ISBN 978‐91‐7005‐336‐8
Israelsson, Per Martin og Sakka Nejne (2007): Svensk‐
sydsamisk, sydsamisk‐svensk ordbok och ortnamn =
Daaroen‐åarjelsaemien, åarjelsaemien‐daaroen
baakoegärja jih sijjienommh . Kiruna : Saemiedigkie
ISBN 91‐975124‐9‐4
Magga, Lajla Mattsson (2009): Norsk‐sydsamisk ordbok
= Daaroen‐åarjelsaemien baakoegærja. Indre Billefjord
: Iðut
ISBN 978‐82‐7601‐178‐4
Komplementerende materiale
Kultuvre jïh lidteratuvre/Kultur og litteratur:
Bornstein, Anna C. og Laila Spik (2002): Den samiska
vandringsrösten : jag är kunskapen. Stockholm :
Svenska förlaget
ISBN 91‐7738‐600‐0
Elsvatn, Leif (1988): Sørsamer forteller. Hattfjelldal :
Sijti Jarnge. Utvalg
ISBN 82‐90349‐12‐2
Fjellheim, Sverre (red.) (1995): Fragment av samisk
historie : foredrag Saemien våhkoe, Røros 1994. Røros :
Sør‐Trøndelag og Hedmark reinsamelag. S. 9‐21 og 58‐
81
ISBN 82‐993684‐0‐5
Hætta, Odd Mathis (2002): Samene : Nordkalottens
urfolk. Kristiansand : Høyskoleforlaget. S. 61‐121
ISBN 82‐7634‐428‐3
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Kappfjell, Gustav (1987): Gaaltije. Kautokeino : DAT
ISBN 82‐90625‐05‐7
Kappfjell, Lena (2008): Vuelieh jïh tjïhtesh : 3 voernges
åarjelsaemien vaajestæjjah. Karasjok : ČálliidLágádus
ISBN 978‐82‐92044‐63‐6
Kroik, Åsa Virdi (red.) (2010): Där renflocken drar förbi.
Göteborg : Boska. Utvalg
ISBN 978‐91‐978858‐0‐5
Lyngman, Susanne (red.) (2007): Om sørsamisk historie
: foredrag fra seminar på Røros 2006 og Trondheim
2007. Snåsa : Stiftelsen Saemien Sijte. S. 7‐51 og 110‐
125
ISBN 978‐82‐993781‐5‐4
Mørck, Endre og Tuomas Magga (red.) (2002): Samiska
i ett nytt årtusende. København : Nordiska
ministerrådet. Utvalg
ISBN 92‐893‐0747‐1
Sørsamer. Nr. 116‐117 (1979) av tidsskriftet Ottar
Verdikommisjonen (2003): Vierthie = Samiske verdier.
Karasjok : Davvi girji. S. 143‐266
ISBN 82‐7374‐524‐4
Komplementerende materiale
Faagedidaktigke/Fagdidaktikk
Bransfjell, Nora Marie (2013): "Åarjelsaemien aarh‐
skuvleste jïlleskuvlese". I: Svein Lund et al. (red.):
Saemien skuvle‐vaajese 6 : tjaalegh jïh mojhtsh
skuvlen‐jieliemistie Sapmesne , Karasjok : Davvi Girji, s.
123‐135. ISBN 978‐82‐7374‐870‐6
Hansegård, Nils Erik (1972): Tvåspråkighet eller
halvspråkighet? Stockholm : Aldus/Bonnier. Utdrag
Hyltenstam, Kenneth og Christopher Stroud (1991):
Språkbyte och språkbevarande : om samiskan och
andra minoritetsspråk. Lund : Studentlitteratur
ISBN 91‐44‐33241‐6
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Ingo, Rune (1998): "Översettning i teori och praktik : de
fyra grundaspekterna". I: Språk‐ och kulturkontraster :
om översättning till och från franska , Åbo : Åbo
akademis förlag. ISBN 952‐9616‐96‐1, S. 41‐54.
Jaakkola, Magdalena (1973): Språkgränsen : en studie i
tvåspråkighetens sociologi. Stockholm : Aldus/Bonnier.
S. 8‐28
ISBN 91‐0‐038938‐2
Kunnskapsdepartementet (2011): Kunnskapsløftet ‐
samisk .
http://www.udir.no/Lareplaner/Kunnskapsloftet‐
samisk/
Orrestehtemen‐, administrasjovne‐ jïh
gærhkodepartemente (2010): Dahkoesoejkesje
saemien gïelide : guktie tsiehkie lea 2010 jïh minngebe
barkoe 2011. Oslo : Departemente
http://www.regjeringen.no/upload/FAD/Vedlegg/SAMI
/Handlingsplan_samiskesprak_status2010_ss.pdf
Skum, Marja‐Kristin (2013): Giellamolsun sámi
boazodoalus = Språkbyte inom renskötseln. Karasjok :
ČálliidLágádus
ISBN 978‐82‐8263‐123‐5
Susegg, Brit Arna (2003): Verket ‐ leseren ‐ livet : en ny
litteraturdidaktikk. Oslo : Cappelen akademisk. Utdrag
ISBN 82‐02‐21786‐5
Øzerk, Kamil Z. (2000): "Tospråklighet i barndommen".
I: Richard Haugen (red.): Barn og unges læringsmiljø :
fra enkeltindivid til medlem av et flerkulturelt fellesskap
, Kristiansand : Høyskoleforlaget, s. 457‐482. ISBN 82‐
7634‐247‐7
Komplementerende materiale
Lissielidteratuvrh/Tilleggslitteratur:
Bergsland, Knut (1999): Bidrag til sydsamenes historie.
3. utg. Tromsø : Senter for samiske studier,
Universitetet i Tromsø. S. 1‐39
Bull, Ella Holm og Anna Jacobsen (red.) (1989): Guktie
derhvie‐gåetiem tseeghedh. Kautokeino : Saemien
7

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
oohpehtimmieraerie
ISBN 82‐7374‐012‐9
Erke, Reidar og Asle Høgmo (red.) (1994): Identitet og
livsutfoldelse : en artikkelsamling om flerfolkelige
samfunn med vekt på samenes situasjon. Kautokeino :
Samisk utdanningsråd ; Karasjok : Davvi Girji
ISBN 82‐7374‐237‐7
Fjellheim, Frode (2002): Joik for kor. Trondheim :
Vuelie. S. 9, 31, 61, 71, 86, 93, 117, 129
ISBN 82‐996406‐0‐1
Høigård, Anne (2006): Barns språkutvikling : muntlig og
skriftlig . 2. utg. Oslo : Universitetsforlaget. S. 205‐319
ISBN 978‐82‐15‐00589‐8 , ISBN 82‐15‐00589‐6
Jupmelen rijhke lea gietskesne : Maarhkosen vaentjele
(1993). Oslo : Det norske bibelselskap
ISBN 82‐541‐0388‐7
Lund, Svein (2003): Samisk skole eller Norsk standard? :
reformene i det norske skoleverket og samisk
opplæring. Karasjok : Davvi girji
ISBN 82‐7374‐515‐5
Nergård, Jens‐Ivar (2006): Den levende erfaring : en
studie i samisk kunnskapstradisjon. Oslo : Cappelen
akademisk. S. 11‐33 og 78‐93
ISBN 978‐82‐02‐25665‐4 , ISBN 82‐02‐25665‐8
Saemien sijte (1982‐): Samer i sør : årbok. Snåsa :
Saemien sijte
Todal, Jon (2007): Samisk språk i Svahken sijte :
sørsamisk vitalisering gjennom barnehage og skule.
Guovdageaidnu : Sámi instituhtta
ISBN 978‐82‐7367‐010‐6

Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)

8

Som hjelpemidler til eksamen kan studentene bruke
godkjente ordbøker og ordlister i sørsamisk‐ norsk,
norsk‐sørsamisk, sørsamisk‐ svensk, svensk‐sørsamisk,
samt gjeldene læreplan for grunnskolen.

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Praksis
(E‐PRAKSIS)

Eksamensbeskrivelse
(E‐EKSBESKR)

Obligatorisk deltakelse (OD):
Minimum 80% deltakelse i timeplanlagt aktivitet er et
vilkår for å gå opp til eksamen.
Arbeidskrav (AK):
Arbeidskrav 1: To individuelle skriftlige hjemmearbeid
Arbeidskrav 2: to individuelle skriftlige hjemmearbeid
Arbeidskrav 3: en individuell muntlig framføring om et
fagdidaktisk emne fra pensum
Arbeidskrav 4: en individuell semesteroppgave med en
ramme på 8–10 sider. Under arbeidet med
semesteroppgaven blir det gitt veiledning.
Arbeidskrav er nærmere beskrevet i emnets
semesterplan. Alle arbeidskrav må være godkjent for å
få endelig karakter i emnet.
Endelig vurdering:
Alle deler av eksamen foregår på sørsamisk. Karakteren
fastsettes på følgende grunnlag:



Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.
Vektes 60%. Gradert karakter. Ekstern sensur.
Individuell muntlig eksamen.
Vektes 40%. Gradert karakter. Ekstern sensur.

Endelig karakter settes når alle komponenter er
bestått.

9

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
prosent oppmøte.

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Vurderingsordning
(Dette er hva som
kommer ut på nett når
eksamensbeskrivelsen er
registrert i FS av
eksamenskontoret)

Ikke nødvendig å legge
inn noe her, men sjekk at
vurderingsordning
samsvarer med
eksamensbeskrivelse
Skriv en kommentar
dersom du oppdager
avvik.

Veiledning for administrative/FS‐ansvarlige





Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat.
Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig
HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS‐ansvarlig ved fakultetet.
Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
o F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a
href="http://www.uin.no/en/studies/manage‐your‐studies/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen
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Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

Sørsamisk 3
Planen er under revisjon i påvente av nye nasjonale retningslinjer
Masterfordypning

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

David Kroik

Undervisningsspråk

Lulesamisk og norsk

Undervisningssemester

Høst 2021 – Vår 2022

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt

1

Levanger

Emneansvarlig

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Skriveveiledning

Ja

Nei

Semester avgift og pensumlitteratur.

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

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Sørsamisk 3 inngår som del av sør‐ og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning master 1–7. Emnet bygger
på de samiskfaglige emnene i mastersyklusens første
del og tar sikte på å videreutvikle studentenes
samiskfaglige og fagdidaktiske kompetanse, slik at de
sammen med den etterfølgende fagmodulen skal ha
det faglige og fagdidaktiske grunnlaget for arbeidet
med masteroppgaven.

Beskriv emnet i 3‐4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

Kunnskaper
Kandidaten

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse








har inngående kunnskap om samisk språklære
med vekt på fonologi, morfologi og syntaks
har kunnskap om dialektvariasjon og
transkripsjonsvariasjoner innenfor sørsamisk
har god kunnskap om den nyere samiske
diktningen
har inngående kunnskap om analyse av
skjønnlitterære tekster
har inngående kunnskap om ulike
litteraturteoretiske retninger og litterære
metoder
har kunnskap om ulike teoretiske og
metodiske tilnærmingsmetoder i utforskning
av samisk og annen urfolkslitteratur

– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Ferdigheter
Kandidaten





kan analysere sørsamiske tekster med hensyn
til morfologi og syntaks og anvende teoretisk
tilnærmingsmåte i analysen
kan presentere, drøfte og analysere kritisk
ulike typer skjønnlitterær tekst
kan formidle kunnskap om nyere samisk
litteratur og litteraturhistorie
kan planlegge og gjennomføre undervisning
om og med samiske tekster på ulike trinn i
skolen og reflektere kritisk over egen praksis

Generell kompetanse
Kandidaten







Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

2

kan formidle relevant fagstoff om sørsamisk
språk
kan utvikle og styrke egen språklig og
språkdidaktisk kompetanse

kan legge til rette for kunnskapsbasert
utvikling av elevers skriftlige og muntlige
kompetanse i samisk
kan formidle relevant fagstoff om samisk og
annen urfolkslitteratur
utvikle og styrke egen tekstfaglige og
litteraturdidaktiske kompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)

X Ansikt‐til‐ansikt
Nett‐ og samlingsbasert

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

x Nettbasert
x Samlingsbasert

Studiet foregår i stor grad på sørsamisk, og
studentene må kunne forstå og bruke sørsamisk.
Teoristoffet vil bli presentert på studiesamlinger og
via nettforelesninger. Noe undervisning vil kunne
være felles for studenter i sørsamisk og studenter i
lulesamisk. Det stilles store krav til selvstendig
arbeid. Oppgaver og obligatoriske arbeid leveres
inn på universitetets læringsportal, Canvas. Aktiv

deltakelse og samarbeid mellom studentene er en
forutsetning for å kunne oppnå emnets
læringsutbytter.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Med forbehold om endring
Bergsland, Knut: Språklige bidrag til sydsamenes
historie. Kap. 3: Dialekthistorie (s. 10-18) – bidrag til
sydsamenes historie. Skriftserie nr. 1. Senter for
samiske studier, Universitetet i Tromsø.
Jernsletten, Nils: Eksempel på språkskifte. Hederskrift til Kåre Elstad. Institutt for språk og
litteratur, Universitetet i Tromsø. 1985, 19 s.

3

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Joki, Aulis J.: De uraliska språken. Umeå. Umeå
universitet. Stensil 14. s.
Korhonen, Mikko: Samiska dialekter. Finsk-ugriska
institutionen, Uppsala universitet. 18 s.
Korhonen, Olavi: Samiskan som språk och
traditionskälla. Språliga och kulturella gränser i
Nordskandinavien. Kulturens Frontlinjer. Umeå 1997,
s. 53-106.
Magga, Ole Henrik: Å tenke om samisk språk og skrive
på lulesamisk. Bårjås 2002, 8 s.
Morén-Duolljá, Bruce Timothy: De samiske språkene:
vakre, unike og uerstattelige. Bårjås 2010 s. 54-65, 12
s.
Morén-Duolljá, Bruce: Ordenes makt: språk, etnisitet
og politikk. Ottar 2011 s. 33-39, 7 s.
Nou 1985:14 Samisk kultur og utdanning. Kap. 8
Samisk språk, 54 s.
Nuutinen, Olli 1992: Kort om de uraliska språk. - John
Lindi og Olli Nuutinen (red): Det finske språgs rødder.
Artikler om finsk og den finsk-ugriske sprogfamilie. s.
1-12.
Sammallahti, Pekka (1998). The Saami Languages: an
introduction. Kárášjohka: Davvi Girji OS. ISBN 827374-398-5.
Sammallahti, Pekka/Nickel, Klaus Petter: Nordsamisk
grammatikk. Davvi Girji 2011. s. 225 – 302.
Spiik, Nils E.: Lulesamisk grammatikk,
Sameskolstyrelsen 1989, 115 s.
Svonni, Mikael: Nordsamisk grammatikk. UiTø 2012.
Syntax s. 93-132.
Åfarli, Tor A. & Laila Sakshaug (2006) Grammatikk.
Syntaks og morfologi med norsk i sentrum. Oslo:
Det Norske Samlaget. (288 s.)
Todal, Jon: Framtida for lulesamisk språk. Bårjås
2002, 9 s.
Trosterud, Trond: Språkdaude, purisme og språklig
revitalisering. 29 s.

4

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Et utvalg samisk litteratur (romaner, noveller, lyrikk)
Utdanningsdirektoratet (2013). Kunnskapsløftet ‐
samisk.
http://www.udir.no/Lareplaner/Finn‐
lareplan/Kunnskapsloftet‐samisk/

Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)

Som hjelpemidler til eksamen kan studentene bruke
godkjente ordbøker og ordlister i sørsamisk–norsk,
norsk–sørsamisk, sørsamisk–svensk, svensk–sørsamisk,
samt gjeldende læreplan for grunnskolen.

Praksis
(E‐PRAKSIS)

Eksamensbeskrivelse
(E‐EKSBESKR)

Obligatorisk deltakelse (OD):
Minimum 80% deltakelse i timeplanlagt aktivitet er et
vilkår for å gå opp til eksamen.
Arbeidskrav (AK):
Studenten skal bestå inntil tre faglige arbeidskrav for å
få gå opp til eksamen, f.eks. skriving av fagtekst,
skriving i andre sjangrer og muntlig presentasjon av et
fagdidaktisk emne.
Endelig vurdering:
Alle deler av eksamen foregår på sørsamisk. Karakteren
fastsettes på følgende grunnlag:



Individuell skriftlig eksamen, 6 timer.
Vektes 60%. Gradert karakter. Ekstern sensur.
Individuell muntlig eksamen.
Vektes 40%. Gradert karakter. Ekstern sensur.

Endelig karakter settes når alle komponenter er
bestått.

5

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
prosent oppmøte.

editering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - Emnebeskrivelser sørsamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Vurderingsordning
(Dette er hva som
kommer ut på nett når
eksamensbeskrivelsen er
registrert i FS av
eksamenskontoret)

Ikke nødvendig å legge
inn noe her, men sjekk at
vurderingsordning
samsvarer med
eksamensbeskrivelse
Skriv en kommentar
dersom du oppdager
avvik.

Veiledning for administrative/FS‐ansvarlige





Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat.
Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig
HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS‐ansvarlig ved fakultetet.
Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
o F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a
href="http://www.uin.no/en/studies/manage‐your‐studies/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen
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Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner

ditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 4 - Emnebeskrivelser lulesamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

Lulesamisk 1
Planen er under revisjon i påvente av nye nasjonale retningslinjer 2018
Obligatorisk

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Bodø X

Skriveveiledning

Levanger

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Lulesamisk og norsk

Undervisningssemester

Høst 2018 – Vår 2020

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Ja X

Nei

Semester avgift og pensumlitteratur.

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

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Lulesamisk 1 er et studium i lulesamisk tale‐ og
skriftspråk, litteratur og didaktikk. Studiet kan inngå
som del av grunnskolelærerutdanning og gir
undervisningskompetanse i grunnskolens 1‐7 (Forskrift
til opplæringslova §14‐2).

Beskriv emnet i 3‐4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Emnet skal gi en systematisk innføring i språkets
struktur; fonologi, morfologi og syntaks. Språkrøkt
og praktisk arbeid med språktekster vil også
vektlegges. Emnet skal også gi kunnskaper om
språkets stilling i samfunnet, og om flerspråklighet i
et samfunnsperspektiv (for eksempel minoritets- og
majoritetsspråk, språkbevarelse og språkbytte).
Studentene vil få innføring i generell
litteraturkunnskap. Videre vil studentene få
kjennskap til allmenn folkediktning, mens det
sentrale emnet vil bli eldre samisk diktning, og

1

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

ditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 4 - Emnebeskrivelser lulesamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
folkediktning og fortellertradisjon med hovedvekt
på den lulesamiske tidlige muntlig-litterære arven,
slik som myter, episk joikediktning, sagn, eventyr
og ordtak.

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

Kunnskap
Kandidaten
 har kunnskap om den grunnleggende strukturen i
lulesamisk i tilknytning til fonologi, morfologi og
syntaks
 har kunnskap om flerspråklighet og det samiske
språkets stilling i samfunnet
 har kunnskap om eldre samisk litteratur
 har kunnskap om samisk folkediktning og
fortellertradisjon
 har bred kunnskap om to‐språklighet og to‐språklig
undervisning
 har kunnskap om lokalt pedagogisk utviklingsarbeid

Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.

Ferdigheter
Kandidaten
 behersker lulesamisk ortografi i teori og praksis
 kan anvende kunnskap om samisk litteratur og
folkediktning i undervisningen
 kan undervise i lulesamisk språk
 har kunnskap om og kunne benytte ulike
vurderingsordninger
Generell kompetanse
Kandidaten
 har kunnskap om språk som et grunnleggende
fundament for kultur, tilhørighet og selvforståelse og
formidler av tanker, ideer, skikker og tradisjoner
 har bred kunnskap om, og erfaring i å benytte
fjernundervisning og annen undervisningsteknologi i
lulesamisk språkopplæring

Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

2

Generell studiekompetanse inklusive lulesamisk fra
videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)

X Ansikt‐til‐ansikt
Nett‐ og samlingsbasert

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

x Nettbasert
Samlingsbasert

Studiet foregår i stor grad på lulesamisk, og
studentene må kunne forstå og bruke lulesamisk.
Teoristoffet vil bli presentert på studiesamlinger og
via nettforelesninger. Noe undervisning vil kunne
være felles for studenter i lulesamisk og studenter i
sørsamisk. Det stilles store krav til selvstendig
arbeid. Oppgaver og obligatoriske arbeid leveres
inn på universitetets læringsportal, Canvas. Aktiv

deltakelse og samarbeid mellom studentene er en
forutsetning for å kunne oppnå emnets
læringsutbytter.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Med forbehold om endringer
Aira, Harrieth: Lulesamisk språk – fra et privat
hjemmespråk til et offisielt samisk språk. Bårjås 2002.
Angéus, K, Susanna:Julevsámegiela ådåstuhttem.
Diedut nr. 3 ‐ 1994.
Angéus, K, Susanna:Julevsámegiella. Bårjås 2002.
Eira, Inger Marie Gaup (2004). Samisk språk i Norden :
status‐ og domeneutredning. Guovdageaidnu: Sámi
Instituhtta. (Dieđut ; 4/2004)
Eira, Inger Marie Gaup (2004). Samisk språk i Norden :
status‐ og domeneutredning. Guovdageaidnu: Sámi
Instituhtta. (Dieđut ; 4/2004)

3

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Høier, Jorun: På vei mot tospråklighet – fra erkjennelse
av grenser til fokus på muligheter. Bårjås 2008.
Høigård, Anne (2013). Barns språkutvikling : muntlig og
skriftlig. (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978‐
82‐15‐02062‐4, ISBN 82‐15‐00589‐6
Høigård, Anne (2013). Barns språkutvikling : muntlig og
skriftlig. (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 978‐
82‐15‐02062‐4, ISBN 82‐15‐00589‐6
Jacobsen, Anna (1998). Don jih daan bijre, 2.
Maajejaevresne/Majavatn: Daasta berteme.
ISBN 82‐91000‐03‐4 http://urn.nb.no/URN:NBN:no‐
nb_digibok_2009113004101
Jacobsen, Anna (1998). Don jih daan bijre, 2.
Maajejaevresne/Majavatn: Daasta berteme.
ISBN 82‐91000‐03‐4 http://urn.nb.no/URN:NBN:no‐
nb_digibok_2009113004101
Jernsletten, Nils: Eksempel på språkskifte. – Hederskrift
til Kåre Elstadf. Institutt for språk og litteratur,
Universitetet in Tromsø 1985.
Johansen, Inger: Om sperrer og språkleg privat
eigedom i samisk språksamfunn. Bårjås 2008.
Juuso, Jane (2009). Válddán giellan ruovttoluotta = Tar
språket mitt tilbake. Vuonnabahta: Isak Saba guovddáš.
ISBN 978‐82‐997242‐2‐7
Juuso, Jane (2009). Válddán giellan ruovttoluotta = Tar
språket mitt tilbake. Vuonnabahta: Isak Saba guovddáš.
ISBN 978‐82‐997242‐2‐7
Juuso, Randi og Bjørn, Inga Margrethe Eira (2006).
Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Oslo:
Kunnskapsdepartementet.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde
/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300464‐
temahefte_om_samiske_barns_sprak_og_kultur.pdf
Juuso, Randi og Bjørn, Inga Margrethe Eira (2006).
Temahefte om samisk kultur i barnehagen. Oslo:
Kunnskapsdepartementet.
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde
/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300464‐
temahefte_om_samiske_barns_sprak_og_kultur.pdf
Kejonen, Olle: 101 Julevsáme verba. Sametinget.
Kintel, Anders: Báhkodahkam (kompendium),
Universitetet i Nordland 2012.
Kintel, Anders: Jiednaoahppa (kompendium),
Høgskolen i Bodø 2005.
Kintel, Anders: Kasusadno julevsámegiellaj
(kompendium), Universitetet i Nordland 2012.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Kintel, Anders: Kasussyntaks (kompendium), Høgskolen
i Bodø 2005.
Kintel, Siv‐Ingunn: Det gjelder å redde et språk.
Undervisning i lulesamisk sett i et
tospråklighetsperspektiv (kompendium), Høgskolen i
Bodø 2002.
Lyngsnes, Kitt Margaret og Rismark, Marit (2014).
Didaktisk arbeid. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 978‐82‐05‐44710‐3
Lyngsnes, Kitt Margaret og Rismark, Marit (2014).
Didaktisk arbeid. (3. utg.). Oslo: Gyldendal akademisk.
ISBN 978‐82‐05‐44710‐3
Lyngsnes, Kitt Margaret, Susegg, Brit Arna og Postholm,
May Britt (2009). "Elevene koste seg med skrivinga" : et
prosjekt om skriving som grunnleggende ferdighet i
fellesskapet. Trondheim: Tapir akademisk . ISBN 978‐
82‐519‐2497‐9
Lyngsnes, Kitt Margaret, Susegg, Brit Arna og Postholm,
May Britt (2009). "Elevene koste seg med skrivinga" : et
prosjekt om skriving som grunnleggende ferdighet i
fellesskapet. Trondheim: Tapir akademisk . ISBN 978‐
82‐519‐2497‐9
Magga, Ole Henrik: Å tenke om samisk språk og skrive
på lulesamisk. Bårjås 2002.
Morén‐Duolljá, Bruce: De samiske språkene: vakre,
unike og uerstattelige. Bårjås. 2010.
Morén‐Duolljá, Bruce: Kartlegging og utredning av
lulesamiske uavledede substantivs morfologi
(kompendium). 2018.
Morén‐Duolljá, Bruce: Lulesamisk grammatikk: den er
ikke som du tror. Bårjås. 2014.
Morén‐Duolljá, Bruce: Lulesamiske hjelpeverb:
kopulaverb og polaritetsverb. Nord universistet
(kompendium). 2018.
Morén‐Duolljá, Bruce: Lulesamiske konsonanter
(kompendium). 2018.
Morén‐Duolljá, Bruce: Lulesamiske vokaler
(kompendium). 2018.
Morén‐Duolljá, Bruce: Rapport til Statped nord om
hvordan man utvikler en lulesamisk "fonemtest".
Universitetet i Nordland. 2015.
NOU 1985:14 Samisk kultur og utdanning. Kap. 8
Samisk språk.
Rasmussen, Torkel. Hvordan måler man en
språksituasjon? I red. Bull, Tove, Jurij Kusmenko &
5
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Michael Riessier; Språk og språkforhold i Sápmi. Berlin:
Humbolt‐Universität. 2007.
Spiik, Nils Erik: Lulesamisk grammatikk,
Sameskolstyrelsen 1990.
Todal, Jon: Framtida for lulesamisk språk. Bårjås 2002.
Trosterud, Trond: Språkdaude, purisme og språklig
revitalisering.
Tuolja, Karin/Angéus Kuoljok, Susanna: Giellaj hilá,
Samisk utbildningscentrum 1999.
Utdanningsdirektoratet (2013). Kunnskapsløftet ‐
samisk.
http://www.udir.no/Lareplaner/Finn‐
lareplan/Kunnskapsloftet‐samisk/
Utdanningsdirektoratet (2013). Kunnskapsløftet ‐
samisk.
http://www.udir.no/Lareplaner/Finn‐
lareplan/Kunnskapsloftet‐samisk/
Øzerk, Kamil: Tospråklighet og kognitiv utvikling i
pedagogisk perspektiv, Samisk utdanningsråd.
Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)

Som hjelpemidler til skoleeksamen og muntlig
eksamen kan studentene bruke godkjente ordbøker og
ordlister i lulesamisk‐ norsk, norsk‐lulesamisk,
lulesamisk‐ svensk, svensk‐lulesamisk, samt gjeldende
læreplan for grunnskolen.

Praksis
(E‐PRAKSIS)

Eksamensbeskrivelse
(E‐EKSBESKR)

Arbeidskrav 1 (AK): Gruppeoppgave i lulesamisk
språkkunnskap
Arbeidskrav 2 (AK): Gruppeoppgave lulesamisk/samisk
litteratur
Arbeidskrav 3 (AK): Gruppeoppgave i fagdidaktikk
Arbeidskrav blir nærmere beskrevet i emnets
semesterplan. Alle arbeidskrav må være godkjent for å
få endelig karakter i emnet.
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Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
prosent oppmøte.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Obligatorisk deltakelse (OD):
Minimum 80% deltakelse i all timeplanlagt aktivitet er
et vilkår for å gå opp til eksamen.
Eksamen
 Individuell hjemmeeksamen i fagdidaktikk, 5
dager, teller 15% av endelig karakter i
emnet, bokstavkarakter (A‐F)



Individuell skriftlig skoleeksamen lulesamisk
litteratur og kultur, 3 t, teller 15% av endelig
karakter i emnet, bokstavkarakter (A‐F)



Individuell skriftlig skoleeksamen i
lulesamisk språkkunnskap, 4 t, teller 40% av
endelig karakter i emnet, bokstavkarakter
(A‐F)



Individuell muntlig eksamen i lulesamisk
språkkunnskap, teller 30% av endelig
karakter i emnet, bokstavkarakter (A‐F)

Alle deler av eksamen foregår på lulesamisk.
Vurderingsordning
(Dette er hva som
kommer ut på nett når
eksamensbeskrivelsen er
registrert i FS av
eksamenskontoret)

Ikke nødvendig å legge
inn noe her, men sjekk at
vurderingsordning
samsvarer med
eksamensbeskrivelse
Skriv en kommentar
dersom du oppdager
avvik.

Veiledning for administrative/FS‐ansvarlige





7

Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat.
Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig
HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS‐ansvarlig ved fakultetet.
Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
o F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a
href="http://www.uin.no/en/studies/manage‐your‐studies/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Informasjon som hentes fra bestillingen








8

Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner
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Faktaopplysninger om emnet
Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

Lulesamisk 2
Planen er under revisjon i påvente av nye nasjonale retningslinjer
Valgfritt

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Bodø X

Levanger

Emneansvarlig

Sandra Nystø Ráhka

Undervisningsspråk

Lulesamisk og norsk

Undervisningssemester Vår 2021
Tilbys som frittstående
Ja
Nei
(E‐TYPE)
Kostnader
Semester avgift og pensumlitteratur.
(E‐KOST)

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt

Skriveveiledning

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

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader,
f.eks feltarbeid,
nødvendig utstyr.
Oppgi evt. info om
andre gjeldende
rutiner for
kvalitetssikring.

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Lulesamisk 2 består av fire temaområder, lulesamisk
språk, samiske språkvarieteter, praktisk språkbruk og
fagdidaktikk. Innholdsdelen omfatter i hovedsak en
generell fagteoretisk påbygging i forhold til Lulesamisk
1. Lulesamisk 2 bygger på Lulesamisk 1, og emnene
gir tilsammen undervisningskompetanse i
grunnskole samt videregående skole jfr
(Opplæringslova §§14‐3 og 14‐4)

Beskriv emnet i 3‐4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

Kunnskaper
Kandidaten
 har kunnskap om samisk språklære med vekt på
fonologi, morfologi og syntaks

Læringsutbytte
beskrives punktvis i
forhold til Kunnskap,
Ferdigheter og

0
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har bred kunnskap om språkets funksjon i ulike
kontekster
har kunnskap om samiske språk og om
særtrekkene i de ulike samiske språkene
har kunnskap om forskjeller i lulesamiske
dialekter
har innsikt i språkbruk og tradisjonelle samiske
uttrykksmåter
har kjennskap til ulikheter i språkstruktur mellom
samisk og majoritetsspråkene
har kunnskap om oversettelse i teori og praksis

Generell kompetanse
100 – 200 ord. Se brev
fra KD 20.03.2009.

Ferdigheter
Kandidaten
 har god egenferdighet i samisk språk og
språkbruk
 kan forklare hvordan språket blir brukt i ulike
situasjoner
 kan gi en oversiktlig redegjørelse for særtrekk i
de samiske språkene og de viktigste forskjellene
mellom nord‐, lule‐ og sørsamisk
 kan redegjøre for dialektale forskjeller i
lulesamisk
 kan presentere og drøfte ulike typer språkbruk
 kan foreta egne vurderinger av språklige
uttrykksformer, og kunne argumentere for ulike
valg i oversettelser
 kan anvende sin språkkompetanse til å oversette
ulike typer tekst til lulesamisk på en adekvat
måte
Generell kompetanse
Kandiaten





skal ha bred kunnskap om språk som et
grunnleggende fundament for kultur, tilhørighet
og selvforståelse, og formidler av tanker, ideer,
skikker og tradisjoner
skal kunne bidra til videreutvikling av lulesamisk
undervisningspraksis
kunne formidle relevant fagstoff og
kommunisere på samisk på en måte som er
tilpasset målgruppen



Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

Godkjent og bestått Lulesamisk 1

1

Er emnet forbeholdt
ett eller flere
studieprogram, og evt.
hvilke? Kan emnet tas
som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
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studenter skal
oppfylle, f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå,
forutsattes fullført
bachelor e.l.
Anbefalte
forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)

X Ansikt‐til‐ansikt

X Nettbasert

Nett‐ og samlingsbasert

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode
r
(E‐LOGUND)

Samlingsbasert

Studiet foregår i stor grad på lulesamisk, og
studentene må kunne forstå og bruke lulesamisk.
Teoristoffet vil bli presentert på studiesamlinger og
via nettforelesninger. Noe undervisning vil kunne
være felles for studenter i lulesamisk og studenter i
sørsamisk. Det stilles store krav til selvstendig
arbeid. Oppgaver og obligatoriske arbeid leveres
inn på universitetets læringsportal, Canvas. Aktiv

deltakelse og samarbeid mellom studentene er en
forutsetning for å kunne oppnå emnets
læringsutbytter.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Med forbehold om endringer
Kintel, Anders: Ordavledninger, verb- og
nomenavledninger (kompendium). Universitetet i
Nordland 2011, 25 s.
Kintel, Anders: Báhkodahkam. Universitetet i Nordland
2014, 11 s.
Kintel, Anders: Kasusadno julevsámegiellaj.
Universitetet i Nordland 2012, 16 s.
Kintel, Anders: Kasussyntaks. Universitetet i Nordland
2012, 15 s.

2

Skill mellom pensum
og anbefalt litteratur.
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Kuoljok, Susanna Angéus: Julevsámegiella. Bårjås
2002, 9 s.
Kuoljok, Susanna Angéus: Julevsámegiela
ådåstuhttem. Diedut nr. 3 - 1994, 6 s.
Morén-Duolljá Bruce: Lule Saami root and post-root
syllable alternativs in ”even” words. 16 s.
Tuolja, Karin/Kuoljok, S. Angéus: Giellaj hilá, Samisk
utbildningscentrum 1999, 213 s.
Spiik, Nils E.: Lulesamisk grammatikk,
Sameskolstyrelsen 1989, 115 s.
Svonni, Mikael (2014) Nordsamisk Grammatik. En
introduktion till nordsamisk, fonologi, morfologi och
syntax. UiT.
Åfarli, Tor A. & Laila Sakshaug (2006) Grammatikk.
Syntaks og morfologi med norsk i sentrum. Oslo: Det
Norske Samlaget. (288 s.)
Nou 1985:14 Samisk kultur og utdanning. Kap. 8
Samisk språk, 54 s.
Kintel, Anders: Sáme giellasuorge (kompendium).
Universitetet i Nordland 2012, 18. s.
Korhonen, Mikko: Samiska dialekter. Finsk-ugriska
institutionen, Uppsala universitet. 18 s.
Korhonen, Olavi: Samiskan som språk och
traditionskälla. Språliga och kulturella gränser i
Nordskandinavien. Kulturens Frontlinjer. Umeå 1997,
s. 53-106.
Kuoljok, Susanna Angéus: Julevsámegiella. Bårjås
2002, 9 s.
Magga, Ole Henrik & Lajla Mattsson Magga (2012)
Sørsamisk grammatik. [Kárášjohkka] : Davvi girji. 235
s.
Sammallahti, Pekka (1998) The Saami languages. An
Introduction. Kárášjohkka: Davvi girji. s. 6-34.
Svonni, Mikael (2014) Nordsamisk Grammatik. En
introduktion till nordsamisk, fonologi, morfologi och
syntax. UiT.
Bergsland, Knut: Språklige bidrag til sydsamenes
historie. Kap. 3: Dialekthistorie (s. 10-18) – bidrag til
sydsamenes historie. Skriftserie nr. 1. Senter for
samiske studier, Universitetet i Tromsø.
Morén-Duolljá, Bruce Timothy: De samiske språkene:
vakre, unike og uerstattelige. Bårjås 2010 s. 54-65, 12
s.
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Nou 1985:14 Samisk kultur og utdanning. Kap. 8
Samisk språk, 54 s

Hjelepmidler til
eksamen
(E‐HJELP)

Som hjelpemidler til eksamen kan studentene
bruke godkjente ordbøker og ordlister i
lulesamisk‐ norsk, norsk‐lulesamisk, lulesamisk‐
svensk, svensk‐lulesamisk, samt gjeldende
læreplan for grunnskolen.

Praksis
(E‐PRAKSIS)

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis
innebærer og
gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
Obligatorisk deltakelse (OD):
(med formelt navn) og
Minimum 80% deltakelse i timeplanlagt aktivitet kort om vurderingen.
er et vilkår for å gå opp til eksamen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
Arbeidskrav (AK):
prosent oppmøte.

Eksamensbeskrivelse
(E‐EKSBESKR)

Arbeidskrav 1: To individuelle skriftlige
hjemmearbeid
Arbeidskrav 2: to individuelle skriftlige
hjemmearbeid
Arbeidskrav 3: en individuell muntlig framføring
om et fagdidaktisk emne fra pensum
Arbeidskrav 4: en individuell semesteroppgave
med en ramme på 8–10 sider. Under arbeidet
med semesteroppgaven blir det gitt veiledning.
Arbeidskrav er nærmere beskrevet i emnets
semesterplan. Alle arbeidskrav må være
godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Endelig vurdering:
Alle deler av eksamen foregår på lulesamisk.
Karakteren fastsettes på følgende grunnlag:
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Individuell skriftlig eksamen, 4 timer.
Vektes 60%. Gradert karakter. Ekstern
sensur.
Individuell muntlig eksamen.
Vektes 40%. Gradert karakter. Ekstern
sensur.

Endelig karakter settes når alle komponenter er
bestått.

Vurderingsordning
(Dette er hva som
kommer ut på nett
når
eksamensbeskrivelsen
er registrert i FS av
eksamenskontoret)

Ikke nødvendig å
legge inn noe her, men
sjekk at
vurderingsordning
samsvarer med
eksamensbeskrivelse
Skriv en kommentar
dersom du oppdager
avvik.

Veiledning for administrative/FS‐ansvarlige





Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er
tillat. Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises
med ferdig HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS-ansvarlig
ved fakultetet. Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
o F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a
href="http://www.uin.no/en/studies/manage-your-studies/rulesregulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen








Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger - delvis
Overlappende emner
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

Lulesamisk 3
Planen er under revisjon i påvente av nye nasjonale retningslinjer
Masterfordypning

Emnetype
(E‐TYPE)
Studiested

Skriveveiledning

Bodø

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Lulesamisk og norsk

Undervisningssemester

Høst 2021 – Vår 2022

Tilbys som frittstående
(E‐TYPE)
Kostnader
(E‐KOST)

Emneevaluering
(E‐EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt

Ja

Semester avgift og pensumlitteratur.

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

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.

Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Kort introduksjon
(E‐INNHOLD)

Lulesamisk 3 inngår som del av sør‐ og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning master 1–7. Emnet bygger
på de samiskfaglige emnene i mastersyklusens første
del og tar sikte på å videreutvikle studentenes
samiskfaglige og fagdidaktiske kompetanse, slik at de
sammen med den etterfølgende fagmodulen skal ha
det faglige og fagdidaktiske grunnlaget for arbeidet
med masteroppgaven.

Læringsutbytte
(E‐LÆR)

Kunnskaper
Kandidaten

Beskriv emnet i 3‐4
setninger. Husk å ikke
gjenta informasjon som
fremkommer i andre felt
f.eks. Læringsutbytte
eller læringsaktiviteter.
Det er ikke anledning til
å benytte punktliste i
dette feltet.
Læringsutbytte beskrives
punktvis i forhold til
Kunnskap, Ferdigheter og
Generell kompetanse 100
– 200 ord. Se brev fra KD
20.03.2009.
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Nei

har inngående kunnskap om samisk språklære
med vekt på fonologi, morfologi og syntaks
har kunnskap om hvordan morfologien
påvirker syntaksen
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse




har god kunnskap om den nyere samiske
diktningen
har inngående kunnskap om analyse av
skjønnlitterære tekster
har inngående kunnskap om ulike
litteraturteoretiske retninger og litterære
metoder

Ferdigheter
Kandidaten





kan analysere lulesamiske tekster med hensyn
til morfologi og syntaks og anvende teoretisk
tilnærmingsmåte i analysen
kan presentere, drøfte og analysere kritisk
ulike typer skjønnlitterær tekst
kan formidle kunnskap om nyere samisk
litteratur og litteraturhistorie
kan planlegge og gjennomføre undervisning
om og med samiske tekster på ulike trinn i
skolen og reflektere kritisk over egen praksis

Generell kompetanse
Kandidaten







Forkunnskapskrav
(E‐OPPTAK)

2

kan formidle relevant fagstoff om lulesamisk
språk
kan utvikle og styrke egen språklige og
språkdidaktiske kompetanse

kan legge til rette for kunnskapsbasert
utvikling av elevers skriftlige og muntlige
kompetanse i samisk
kan formidle relevant fagstoff om samisk
litteratur
utvikle og styrke egen tekstfaglige og
litteraturdidaktiske kompetanse

Er emnet forbeholdt ett
eller flere studieprogram,
og evt. hvilke? Kan emnet
tas som «frittstående»?
Tilbys emnet som
frittstående må man
skrive hvilke krav
studenter skal oppfylle,
f.eks generell
studiekompetanse,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på

ditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 4 - Emnebeskrivelser lulesamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.
Anbefalte forkunnskaper
(E‐ANFOR)

Undervisningsform
(E‐UNDBESKR)

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E‐LOGUND)

X Ansikt‐til‐ansikt

Nettbasert

X Nett‐ og samlingsbasert

Samlingsbasert

Studiet foregår i stor grad på lulesamisk, og
studentene må kunne forstå og bruke lulesamisk.
Teoristoffet vil bli presentert på studiesamlinger og
via nettforelesninger. Noe undervisning vil kunne
være felles for studenter i lulesamisk og studenter i
sørsamisk. Det stilles store krav til selvstendig
arbeid. Oppgaver og obligatoriske arbeid leveres
inn på universitetets læringsportal, Canvas. Aktiv

deltakelse og samarbeid mellom studentene er en
forutsetning for å kunne oppnå emnets
læringsutbytter.

Pensum og anbefalt
litteratur
(E‐PENS)

Med forbehold om endring
Aira, Harrieth: Lulesamisk språk - fra et privat
hjemmespråk til et offisielt samisk språk. Bårjås 2002,
14 s.
Bergsland, Knut: Språklige bidrag til sydsamenes
historie. Kap. 3: Dialekthistorie (s. 10-18) – bidrag til
sydsamenes historie. Skriftserie nr. 1. Senter for
samiske studier, Universitetet i Tromsø.
Jernsletten, Nils: Eksempel på språkskifte. Hederskrift til Kåre Elstad. Institutt for språk og
litteratur, Universitetet i Tromsø. 1985, 19 s.
Joki, Aulis J.: De uraliska språken. Umeå. Umeå
universitet. Stensil 14. s.
Kintel, Anders: Ordavledninger, verb- og
nomenavledninger (kompendium). Universitetet i
Nordland 2011, 25 s.
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Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Kintel, Anders: Báhkodahkam (kompendium).
Universitetet i Nordland 2011, 11 s.
Kintel, Anders: Kasusadno julevsámegiellaj
(kompendium). Universitetet i Nordland 2012, 16 s.
Kintel, Anders: Kasussyntaks (kompendium).
Universitetet i Nordland 2012, 15 s.
Kintel, Anders: Sáme giellasuorge (kompendium).
Høgskolen i Bodø 2001, 14 s.
Kintel, Anders: Lulesamisk ordbok. Sametinget 2009,
ca. 700 s.
Korhonen, Mikko: Samiska dialekter. Finsk-ugriska
institutionen, Uppsala universitet. 18 s.
Korhonen, Olavi: Samiskan som språk och
traditionskälla. Språliga och kulturella gränser i
Nordskandinavien. Kulturens Frontlinjer. Umeå 1997,
s. 53-106.
Kuoljok, Susanna Angéus: Julevsámegiella. Bårjås
2002, 9 s.
Kuoljok, Susanna Angéus: Julevsámegiela
ådåstuhttem. Diedut nr. 3 - 1994, 6 s.
Magga, Ole Henrik: Å tenke om samisk språk og skrive
på lulesamisk. Bårjås 2002, 8 s.
Morén-Duolljá, Bruce Timothy: De samiske språkene:
vakre, unike og uerstattelige. Bårjås 2010 s. 54-65, 12
s.
Morén-Duolljá, Bruce: Ordenes makt: språk, etnisitet
og politikk. Ottar 2011 s. 33-39, 7 s.
Nou 1985:14 Samisk kultur og utdanning. Kap. 8
Samisk språk, 54 s.
Nuutinen, Olli 1992: Kort om de uraliska språk. - John
Lindi og Olli Nuutinen (red): Det finske språgs rødder.
Artikler om finsk og den finsk-ugriske sprogfamilie. s.
1-12.
Tuolja, Karin/Kuoljok, S. Angéus: Giellaj hilá, Samisk
utbildningscentrum 1999, 213 s.
Sammallahti, Pekka (1998). The Saami Languages: an
introduction. Kárášjohka: Davvi Girji OS. ISBN 827374-398-5.

4

ditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 4 - Emnebeskrivelser lulesamisk 1-3

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Sammallahti, Pekka/Nickel, Klaus Petter: Nordsamisk
grammatikk. Davvi Girji 2011. s. 225 – 302.
Spiik, Nils E.: Lulesamisk grammatikk,
Sameskolstyrelsen 1989, 115 s.
Svonni, Mikael: Nordsamisk grammatikk. UiTø 2012.
Syntax s. 93-132.
Åfarli, Tor A. & Laila Sakshaug (2006) Grammatikk.
Syntaks og morfologi med norsk i sentrum. Oslo:
Det Norske Samlaget. (288 s.)
Todal, Jon: Framtida for lulesamisk språk. Bårjås
2002, 9 s.
Trosterud, Trond: Språkdaude, purisme og språklig
revitalisering. 29 s.

Et utvalg samisk litteratur (romaner, noveller, lyrikk)
Utdanningsdirektoratet (2013). Kunnskapsløftet ‐
samisk.
http://www.udir.no/Lareplaner/Finn‐
lareplan/Kunnskapsloftet‐samisk/

Hjelepmidler til eksamen
(E‐HJELP)

Som hjelpemidler til eksamen kan studentene bruke
godkjente ordbøker og ordlister i lulesamisk–norsk,
norsk–lulesamisk, lulesamisk–svensk, svensk–
lulesamisk, samt gjeldende læreplan for grunnskolen.

Praksis
(E‐PRAKSIS)

Eksamensbeskrivelse
(E‐EKSBESKR)

Obligatorisk deltakelse (OD):
Minimum 80% deltakelse i timeplanlagt aktivitet er et
vilkår for å gå opp til eksamen.
Arbeidskrav (AK):
Studenten skal bestå inntil tre faglige arbeidskrav for å
få gå opp til eksamen, f.eks. skriving av fagtekst,
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Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner ‐ gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
retningslinjer og
reglement osv.
Skriv vurderingsform
(med formelt navn) og
kort om vurderingen.
F.eks Obligatorisk
deltakelse – min. 80
prosent oppmøte.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
skriving i andre sjangrer og muntlig presentasjon av et
fagdidaktisk emne.
Endelig vurdering:
Alle deler av eksamen foregår på lulesamisk.
Karakteren fastsettes på følgende grunnlag:



Individuell skriftlig eksamen, 6 timer.
Vektes 60%. Gradert karakter. Ekstern sensur.
Individuell muntlig eksamen.
Vektes 40%. Gradert karakter. Ekstern sensur.

Endelig karakter settes når alle komponenter er
bestått.

Vurderingsordning
(Dette er hva som
kommer ut på nett når
eksamensbeskrivelsen er
registrert i FS av
eksamenskontoret)

Ikke nødvendig å legge
inn noe her, men sjekk at
vurderingsordning
samsvarer med
eksamensbeskrivelse
Skriv en kommentar
dersom du oppdager
avvik.

Veiledning for administrative/FS‐ansvarlige





Alle tekster må kopieres over til FS som ren tekst, unntatt punktlister der disse er tillat.
Tekstformatering utført i Word eller FS kommer ikke frem på web.
Koblinger til eksterne nettadresser må lages som HTML i FS. Standardtekster vises med ferdig
HTML i FS der det er aktuelt.
o Evt. andre koblinger må lages som HTML av studieveilederen/FS‐ansvarlig ved fakultetet.
Formen er <a href="webadresse">Overskrift</a>
o F.eks En kobling til Lover og reglement på engelsk vil se slik ut: <a
href="http://www.uin.no/en/studies/manage‐your‐studies/rules‐
regulations">University Rules and Regulations</a>
Tomme felter vises ikke på web

Informasjon som hentes fra bestillingen
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Ansvarlig fakultet
Nivå
Studiepoeng
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse





7

Undervisningssemester
Varighet
Vurderingsordninger ‐ delvis
Overlappende emner
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NASJONALE RETNINGSLINJER FOR
SAMISK
GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING
TRINN 1–7
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Forord
Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) har fra 2014 hatt ansvar for å revidere og utvikle
nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene i Norge. Nasjonale retningslinjer skal gi
forpliktende kvalitetsstandarder for god lærerutdanning og skal revideres i tråd med
kunnskapsfeltets utvikling. Etter at regjeringen varslet omgjøring av dagens fireårige
grunnskolelærerutdanninger til femårige masterutdanninger fra 2017, har NRLU arbeidet med
å utvikle nasjonale retningslinjer for de nye utdanningene. NRLU nedsatte i 2016 en
programgruppe med ansvar for å koordinere arbeidet med retningslinjene for samisk
grunnskolelærerutdanning. Programgruppen fikk følgende medlemmer: Ylva Jannok Nutti,
Sámi allaskuvla (leder), Jacob Melting, Høgskolen på Vestlandet, Jan Idar Solbakken, Sámi
allaskuvla, Yngve Engkvist, UiT Norges arktiske universitet, Mikkel Rasmus Logje (student).
I de nasjonale retningslinjene er det laget retningslinjer for de enkelte undervisningsfagene.
Disse gjelder også for de samiske grunnskolelærerutdanningene. For fagene samisk språk og
duodji er det ikke tidligere utviklet egne retningslinjer. Dette arbeidet er nå igangsatt av
UHR/NRLU.
Formålet med arbeidet er å sikre at retningslinjene bidrar til utvikling av femårig samisk
grunnskolelærerutdanning med master. Utdanningen er en integrert profesjonsutdanning med
faglig utvikling innenfor lærerutdanningsfeltet og med styrking av kvalitet, helhet og
sammenheng i lærerutdanningene.
De nasjonale retningslinjene er utarbeidet med basis i Kunnskapsdepartementets forskrift for
samisk grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, som ble vedtatt 23. november 2016.
Arbeidet med de nasjonale retningslinjene i regi av UHR legger til grunn at retningslinjene
kan revideres fortløpende når institusjonene har gjort seg erfaring med dem. Dette vil også
gjelde for retningslinjene for samisk grunnskolelærerutdanning.

2. juni 2017
Elaine Munthe
Leder
Nasjonalt råd for lærerutdanning

2

Ylva Jannok Nutti
Leder
NRLUs programgruppe for retningslinjer for samiske
grunnskolelærerutdanninger
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1. Innledning
Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 gir de
overordnete føringene for utdanningen og ligger til grunn for retningslinjene for samisk
grunnskolelærerutdanning. Den samiske lærerutdanningen er likeverdig med den nasjonale
grunnskolelærerutdanningen, jmf. Forskrift om rammeplan for samisk
grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 (§1-3).
Retningslinjene utfyller forskriften og skal sikre en nasjonalt koordinert samisk
lærerutdanning som oppfyller kraven til kvalitet i grunnskolelærerutdanningen. Dette er
faglige retningslinjer som skal være førende for institusjonenes programplaner og fagplaner.
Den enkelte institusjon skal utarbeide programplan med bestemmelser om faglig innhold,
praksisstudium, organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger. Programplanen skal
vedtas i institusjonens styre. Samisk lærerutdanning skal ha allsamisk perspektiv og ha samisk
som hovedundervisningsspråk. Det kan gjøres unntak fra samisk som
hovedundervisningsspråk for institusjoner som gir lule- og sørsamisk lærerutdanning.
For hvert fag er det formulert forventet læringsutbytte, som beskriver hva studenten skal
kunne og være i stand til etter gjennomført emne. Læringsutbytte er formulert med
utgangspunkt i de overordnete beskrivelsene i nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk, som
beskriver hvilke kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en kandidat skal ha på ulike
nivå i utdanningsløpet. Læringsutbyttes formuleringene for samisk lærerutdanning følger de
nasjonale retningslinjene for grunnskolelærerutdanningen, unntatt fagene samisk språk og
duodji som har egne fagspesifikke retningslinjer. Ved utvikling av emneplaner må
institusjonene ivareta samisk innhold i alle fagene.
For de tre første studieårene er det utformet retningslinjer for hvert av skolefagene på 30 + 30
studiepoeng, til sammen 60 studiepoeng på syklus 1-nivå og på 30 studiepoeng for
pedagogikk og elevkunnskap, samt for de skolerelevante fagene profesjonsrettet pedagogikk
og spesialpedagogikk på 30 studiepoeng. For 4. og 5. studieår er det utformet retningslinjer
for pedagogikk og elevkunnskap tilsvarende 30 studiepoeng og for masterfaget tilsvarende 90
studiepoeng på syklus 2-nivå. For praksisstudiet er det utformet felles utbytteformuleringer
for de tre første årene og felles utbytteformuleringer for 4. og 5. studieår. Den enkelte
institusjon utformer planer for 30 studiepoeng undervisningsfag på syklus 2-nivå for studenter
som har valgt profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk som masterfag.
Den samiske grunnskolelærerutdanningen har samisk, norsk og matematikk som obligatoriske
fag. Studenter som har svensk og finsk som nasjonale språk tar disse i stedet for norsk.
Grunnskolelærerutdanningene skal være to klart definerte og differensierte utdanninger og har
hver sin forskrift. Det er derfor utviklet et sett med retningslinjer for hver av de to
grunnskolelærerutdanningene.

2. Institusjonelt ansvar
Organiseringen av utdanningene skal sikre helhetlige studieprogram gjennom ledelse og
organisering som involverer alle relevante fagmiljøer. Utdanningene skal fremme integrering
av teori og praksis, faglig progresjon, gjennomgående profesjonsretting og
forskningsforankring. Utdanningen skal sørge for spesialister i begynneropplæring, god
kompetanse om kontaktlærerrollen og bred forståelse for to- og flerspråklighet. Institusjonene
skal legge til rette for forpliktende samarbeid mellom lærerutdannere ved
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lærerutdanningsinstitusjonen og i praksisstudiet.
Institusjonene skal legge til rette for at utdanningen er forankret i samisk kultur og samfunn,
samt samiske læringsforståelser og undervisningsmåter. Utdanningen skal også bygge på
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, blant annet knyttet til samiske primærnæringer og
naturbruk.
Institusjonene skal også legge til rette for sammenheng mellom aktiviteter i
lærerutdanningsinstitusjonen og i praksisstudiet. Innenfor rammen av en avtale mellom
lærerutdanning og skoleeier skal programplanen koordinere opplæringen på de to
læringsarenaene.
For å nå målet om gjennomgående forskningsforankring, skal alle lærerutdanningsfag være
forankret i et forskningsmiljø med relevans for utdanningen.
Lærerutdanningsinstitusjonen har ansvar for å vurdere om lærerstudenten er skikket for
lærerprofesjonen. Dette skjer gjennom en helhetsvurdering av studenten som omfatter faglige,
pedagogiske og personlige forutsetninger og vil foregå gjennom hele studiet, jf. forskrift om
skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
2.1 Faglig bredde og mulighet for mobilitet
Skolen har behov for at det samla lærerkorpset har brei kompetanse. Både derfor og av
hensyn til studentenes mulighet til mobilitet i løpet av studiet, forventes det at institusjonene
tilbyr fag i et bredt spekter som møter de samiske skolenes behov. For å oppnå dette må
institusjonene legge til rette for at studenter kan ta enkelte fag eller deler av utdanningen ved
andre institusjoner. For studenter som tar lærerutdanning ved institusjoner som følger samisk
rammeplan må institusjonene legge til rette for at de oppnår samisk kompetanse i disse
fagene.
Studenten skal kunne søke om overgang fra en institusjon til en annen etter tredje studieår.

2.2 Internasjonalisering
Lærerutdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at studenten kan gjennomføre deler av
utdanningen i utlandet. Dette bør gjelde både fagstudium og praksisstudium. Utdanningens
struktur ved den enkelte institusjon må ikke være til hinder for at studentene kan ta et
semester i utlandet i løpet av studiet. Likeverdig utdanning i utlandet skal godkjennes som del
av utdanningen og institusjonene bør lage fleksible ordninger for dette.
Programplanen og undervisningen skal også legge til rette for internasjonalisering ved
lærestedet. Urfolksdimensjonen bør være sentral i internasjonaliseringen. Videre vektlegges
kjennskap til nordisk og internasjonal utdanningspolitikk, engelskspråklig pensum og
forskningsartikler, faglig diskurs i internasjonale digitale arenaer og bruk av utenlandske
gjesteforskere/forelesere.

3. Fagene i programmet
3.1 Struktur
Forskriften angir hvilke fag som er obligatoriske i grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7. I
tillegg gir forskriften føringer for omfanget av valgfrie fag. Plassering av fag ut over det som
er gitt i forskriften, skal framgå av institusjonenes programplaner.
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De tre første studieårene i grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 inneholder tre eller fire
undervisningsfag, i disse inngår samisk, matematikk, og norsk/finsk/svensk med minst 30
studiepoeng hver. I første til tredje studieår består utdanningen av:
●
●
●

fag I (masterfaget; minst 60 studiepoeng),
fag II undervisningsfag, minst 30 studiepoeng,
fag III undervisningsfag, minst 30 studiepoeng og
● fag IV som kan være nytt undervisningsfag, skolerelevant fag eller fordypning i
undervisningsfag, 30 studiepoeng.
● pedagogikk og elevkunnskap, 30 studiepoeng.
Fjerde og femte studieår inneholder 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap og
masterfag, som kan være undervisningsfag, profesjonsrettet pedagogikk eller
spesialpedagogikk.
● Hvis studenten velger å fordype seg i et undervisningsfag, kan denne fordypningen
rettes mot fagdidaktikk eller begynneropplæring.
● Hvis studenten har valgt å fordype seg i fagdidaktikk, skal faget utgjøre 90
studiepoeng over 4. og 5. studieår, eventuelt med bidrag fra pedagogikk og
spesialpedagogikk.
● Hvis studenten har valgt å fordype seg i begynneropplæring, skal undervisningsfaget
sammen med profesjonsrettet pedagogikk og/eller spesialpedagogikk inngå i
masterfordypningen på 90 studiepoeng. Masterfordypningen i begynneropplæring kan
også inkludere emner fra andre undervisningsfag som inngår i utdanningen.
● Hvis studenten har valgt profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk som
masterfag, skal dette til sammen utgjøre 60 studiepoeng over 4. og 5. studieår. Disse
kommer i tillegg til 30 studiepoeng obligatorisk pedagogikk og elevkunnskap og
bygger på 60 studiepoeng fra de tre første studieårene, 30 studiepoeng pedagogikk og
elevkunnskap og 30 studiepoeng profesjonsrettet pedagogikk eller spesialpedagogikk
som skolerelevant fag. Studenten skal da i 4. eller 5. studieår velge 30 studiepoeng i et
undervisningsfag, som bygger på 60 studiepoeng i faget i 1.–3. studieår. Masterfaget
bør knyttes til undervisning og læring i fag.

3.2 Innhold
Læreryrket er krevende og komplekst i et samfunn som preges av mangfold og økt krav til
kompetanse. Utdanningen skal sikre kompetanse for alle årstrinn som den retter seg mot og
skal kvalifisere for å utøve omfattende og sammensatte oppgaver i en profesjonsrolle som
stadig er i endring.
Samisk grunnskolelærerutdanning skal gi allsidig kjennskap til samiske forhold. Utdanningen
skal sette læreryrket inn i en allsamisk- og urfolkskontekst der tradisjonskunnskap inngår.
Utdanningen skal kvalifisere studenter til å ivareta samiske barns rettigheter og samer som
urfolk. Dette innbefatter også elevinvolvering, samt skole-hjem samarbeid.
Undervisningsfagen skal gi kompetanse til å undervise i de tilsvarende skolefag. Alle fag i
utdanningen har sammen med praksisstudiet ansvar for at studenten utvikler identitet som
lærer. I utdanningen skal pedagogikk og elevkunnskap, undervisningsfag og praksisstudium
koples tett sammen på en måte som gir sammenheng og progresjon i opplæringen.
Verdier, formål, arbeids- og vurderingsformer, må skapes i samarbeid mellom
lærerutdanningsfagene og praksisstudiet. Institusjonene har ansvar for at studenten møter
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varierte arbeidsmåter og formative og summative vurderingsformer i utdanningen.
Læreryrket skal forankres i en reflektert etisk bevissthet om profesjonens samfunnsoppdrag.
Lærerutdanningen skal ivareta profesjonsetikk og utdanne lærere som har etisk kunnskap og
som kan handle etisk forsvarlig.
Lærerutdanningsfag kjennetegnes av: Fagene i utdanningen skal være profesjonsrettete og
forskningsbaserte lærerutdanningsfag. Integrert i alle fagene er solide faglige og fagdidaktiske
eller pedagogiske kunnskaper. Det samme gjelder kunnskap i å bruke naturen og nærmiljøet
som læringsarena og tilpasse aktiviteter til ulike læringsmiljø samt bruke varierte
arbeidsmåter i fagene. Praksisstudiet er en integrert del av fagene. Alle fagene i utdanningen
skal inngå i en danningsprosess som sikrer at studenten innehar evne til å se en sak fra ulike
sider og forske på profesjonsutøvelsen ut fra ulike perspektiv. Studenten skal utvikle evnen til
å analysere egne og andres holdninger og handlinger gjennom kritisk refleksjon, alene og i et
profesjonsfellesskap, og slik utvikle selvstendig handlingskompetanse og kunne ta egne valg.
Tverrfaglige tema som inngår i studentens utdanning:
Innholdet i fag og praksisstudium er spesifisert i de fagspesifikke retningslinjene. I tillegg må
institusjonene sikre at følgende tema blir ivaretatt i utdanningen.
I alle fag:
Alle fagene skal være forankret i samisk kultur og samfunn, og ha samiske læringsforståelser
og undervisningsmåter som sitt utgangspunkt.
Begynneropplæring: Studenten skal etter fullført utdanning ha inngående kunnskap om
begynneropplæringen, med særlig vekt på grunnleggende lese-, skrive- og
matematikkopplæring. Studenten skal også ha bred kompetanse om to- og flerspråklighet.
Alle fag skal legge vesentlig vekt på begynneropplæring, som gir grunnlaget for elevenes
utvikling og forutsetninger for videreutvikling av fagkunnskap.
Tilpasset opplæring: Retten til tilpasset opplæring er forankret i opplæringsloven med
forskrift. Tilpasset opplæring kjennetegnes av variasjon, for eksempel gjennom
arbeidsoppgaver, lærestoff, intensitet i opplæringen, organisering av opplæringen, læremidler
og arbeidsmåter. Opplæringen skal tilpasses den enkelte elevs evner og forutsetninger og
utdanningen må sikre at studenten tilegner seg kompetanse i å tilpasse opplæringen til
mangfoldet i elevgruppen. Inkludert i dette er kunnskap om elevers rett til fritak fra
læreplanen som medfører utvikling av individuelle opplæringsmål.
Vurdering: Studenten må kunne utvikle og kommunisere tydelige mål for opplæringen,
vurdere elevenes læringsutbytte, gi elevene faglig relevante tilbakemeldinger og legge til rette
for elevenes egenvurdering. Fagene skal gi opplæring i å analysere og vurdere elevenes
læringsprosesser og resultat, og i å gi tilbakemeldinger som støtter deres læring. Studenten må
også forstå og bruke resultat fra ulike prøver, kartleggingsverktøy og
kvalitetsvurderingssystem i oppfølging av elevenes læring og utvikling.
Grunnleggende ferdigheter: De grunnleggende ferdighetene å kunne lese, regne og skrive og
bruke muntlige og digitale ferdigheter – er både en forutsetning for utvikling av fagkunnskap
og en del av fagkompetansen i alle fag. Hvert enkelt fag har ansvar for at studentene får
kunnskap om hvordan de kan arbeide med elevenes utvikling av de grunnleggende
ferdighetene. Utdanningen skal fremme utvikling av elevenes grunnleggende ferdigheter på
fagenes premisser.
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I institusjonenes programplaner:
I programplanene må det vises hvordan følgende tema sikres for alle studenter:
Psykososialt læringsmiljø: Utdanningen skal sikre at studenten får den nødvendig ferdighet,
kunnskap og kompetanse som en lærer må ha for å skape et trygt psykososialt skolemiljø og
forebygge og håndtere krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Utdanningen må
gi studenten kunnskap og kompetanse til å møte ulike likestillingsutfordringer i skolen.
Studenten skal kunne ivareta et normkritisk perspektiv og ha øye for elevenes psykiske helse
og psykososiale risikofaktorer i skolehverdagen. På bakgrunn av faglige vurderinger skal
studenten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak og kunne etablere samarbeid med relevante
faginstanser. Studenten skal også ha kunnskap om og kunne identifisere tegn på vold eller
seksuelle overgrep og kjenne til hvordan nødvendige tiltak skal iverksettes.
Medborgerskap og det flerkulturelle samfunnet: Internasjonalisering av samfunns- og
arbeidsliv forutsetter språk- og kulturkunnskap og internasjonale erfaringer. Studenten må ha
kunnskap om og forståelse av det flerkulturelle samfunn. Det innebærer å være oppmerksom
på kulturelle likheter og forskjeller og å kunne bruke disse som en positiv ressurs. Kunnskap
om menneskerettighetene og om urfolks rettigheter er sentralt i denne sammenheng.
Lærerutdanningen skal fremme internasjonalt samarbeid og solidaritet for å oppnå bærekraftig
utvikling og sosial utjevning.
Bærekraftig utvikling: Utdanningen skal kvalifisere studenten til å ivareta utdanning for
bærekraftig utvikling som et tverrfaglig tema. Utdanningen skal gi forsknings- og
erfaringsbasert kunnskap om klima, miljø og utvikling og kompetanse i å støtte elevenes
læring om, holdning til og handling for en bærekraftig utvikling.
Estetiske læringsprosesser: Studenten må oppøve kreativitet, evne til å skape, samhandle,
reflektere og kommunisere, ved hjelp av estetiske virkemidler og verktøy. Studenten skal
kunne legge til rette for kreativ læring gjennom ulike estetiske uttrykk, formidling og
framføringer som er med på å utvikle selvtillit og identitet hos elevene.
Fjernundervisning: Utdanningen skal gi kompetanse i fjernundervisnings-/nettundervisnings
didaktikk. Studenten må kunne bruke ulike typer av fjernundervisning/nettundervisning med
interaktive læringsopplegg.
3.3 Skolerelevante fag
Med skolerelevante fag menes fag som er relevante for undervisning i grunnskolen.
Lærerutdanningsinstitusjonene avgjør selv hvilke fag som skal godkjennes som skolerelevante
fag ut fra føringene om at faget skal være rettet mot funksjoner og oppgaver i grunnskolen.
3.4 Forskningsforankring
I tråd med lov om universiteter og høgskoler skal utdanningen være forsknings- og
utviklingsbasert (FoU). Utdanningens forskningsforankring skal i hht. rammeplanen
vektlegge samiske og urfolks forskningsperspektiver. Utdanningsprogrammene skal formidle
og engasjere studenten i vitenskapelige arbeidsformer, kritisk tenkning, forskningsbasert
kunnskap. Forskningsbaserte læringsprosesser skal fremme studentenes selvstendighet,
analytiske ferdigheter, kritiske og etisk refleksjon slik at de som lærere kan ta i bruk ny
kunnskap og videreutvikle både seg selv, sin profesjon og sin arbeidsplass etter endt
utdanning.
Temaet vitenskapsteori og metode skal introduseres tidlig i studiet. Det skal være progresjon i
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temaet gjennom utdanningen. Studenten skal beherske vitenskapsteori og metode og gjennom
masteroppgaven utføre et selvstendig og omfattende forskningsbasert skriftlig arbeid.
Utdanningen skal gi framtidige lærere kompetanse til å nyttiggjøre seg forskning i utøvelsen
av lærerprofesjonen. Studenten må derfor tilegne seg ferdigheter til å finne, forstå, vurdere,
anvende og bidra til forskning. Gjennom møtet med forskning skal studenten utvikle evne til
kritisk refleksjon over egen og skolens kollektive praksis, til å samhandle og til å ta i bruk ny
kunnskap.
Den som underviser i lærerutdanningene bør selv være aktiv forsker eller være del av et
fagmiljø der det forskes og publiseres på områder som er relevante for
grunnskolelærerutdanningen og lærerprofesjonen. Lærerutdanning som profesjonsutdanning
skal utvikles gjennom kontinuerlig og systematisk forsknings- og utviklingsarbeid.
Institusjonene skal legge til rette for at studentene skal kunne delta i pågående FoU-baserte
prosjekt og kunne initiere egne prosjekt. Prosjektene kan være tverrfaglige og skal være med
på å styrke profesjonsrettingen som helhet.
FoU- og masteroppgavene skal ha et samisk- eller urfolksperspektiv.
3.5 Forsknings- og utviklingsoppgave
Tredje studieår skal studenten skrive ei forsknings- og utviklingsoppgave (FoU) i
kombinasjon mellom ett av undervisningsfagene og pedagogikk og elevkunnskap. Oppgaven
skal være profesjonsrettet og knyttes til praksisfeltet eller andre sider ved skolens virksomhet.
FoU-oppgaven skal være et selvstendig og forskningsbasert skriftlig arbeid der studentene
skal formulere og svare på en valgt problemstilling. Hensikten med oppgaven er å gi en
sammenhengende framstilling av og refleksjon over sentrale spørsmål som studenten vil møte
i profesjonsutøvelsen.
Gjennom FoU-oppgaven skal studenten tilegne seg ferdigheter i akademisk skriving, kunne
analysere relevant forskning og kunne analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en
overbevisende måte.
I de emner som er knyttet til studentenes FoU-oppgave, skal institusjonene synliggjøre dette
gjennom læring. Utover dette avgjør institusjonene selv omfang og organisering av FoUoppgaven.
Oppgaven må være bestått før studenten kan begynne på masteroppgaven.
3.6 Praksisstudium
Praksisstudiet skal være en integrert del av alle fag i utdanningen. Det består av minst 110
dager veiledet og vurdert praksis. Av disse skal fem dager vektlegge overgangen barnehageskole og bør derfor legges til barnehage. Praksisstudiet skal fordeles over minst fire år med
minst 80 dager i løpet av de tre første årene og minst 30 dager i løpet av de siste to årene. I
tillegg kommer minst fem dager tilrettelagt observasjon i grunnskolen tidlig i studiet. Den
enkelte utdanningsinstitusjon kan gi praksisstudiet større omfang. Institusjonen skal legge til
rette for at en stor del av praksisstudiet gjennomføres ved samiske skoler. Samiske skoler
innebærer skoler, klasser og grupper som har undervisningen i og på samisk.
Praksisdagene kan deles opp, slik at de for eksempel tas som halve dager. Ved slike
oppdelinger påligger det institusjonen et ansvar for å sørge for at det likevel gis tilbud om
praksis som tilsvarer 115 hele dager totalt. Forberedelse og etterarbeid til praksis skal ikke
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inngå i de 115 dagene.
Praksis i et annet lands skole i forbindelse med internasjonale utvekslingsopphold eller
internasjonalt semester kan godkjennes som del av det obligatoriske praksisstudiet.
Institusjonen skal legge til rette for at minst en praksisperiode skal gjennomføres ved samiske
skoler i Sverige eller Finland.
Praksisstudiet skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter i
praksisstudiet er et felles ansvarsområde for faglærerne i lærerutdanningene, praksislærer og
rektor.
Praksis vurderes etter skalaen bestått/ikke bestått i slutten av hvert studieår der det inngår
vurdert praksis. Institusjonenes eksamensforskrift fastsetter hvor mange ganger en student kan
gjennomføre en praksisperiode.
Krav til organisering av praksisstudiet
● Lærerutdanningsinstitusjonene har hovedansvar for innhold, kvalitet og vurdering i
praksis og for progresjon mellom praksisperiodene
● Praksisskolen skal organisere praksisstudiet i tråd med lærerutdanningens
programplaner
● Praksisstudiet skal organiseres gjennom formelle avtaler mellom
lærerutdanningsinstitusjon, skoleeier og rektor ved den enkelte praksisskole
● Praksisskolens rektor har det overordnede ansvaret for praksisstudiet ved skolen og
skal sørge for at det legges gode rammer rundt praksisstudiet. Rektor skal delta i
aktuelle samarbeidsfora mellom lærerutdanning og skole
● Praksisstudiets innhold og rammebetingelser skal kontinuerlig evalueres.
Kvalitetssikring av praksisskoler, praksislærere og praksisstudiet skal innarbeides i
utdanningsinstitusjonenes kvalitetssystem
● Praksislæreren skal ha gjennomgått videreutdanning i praksisveiledning på minimum
15 studiepoeng eller forpliktet seg til å starte opplæring i praksisveiledning.
Utdanningsinstitusjonen har ansvar for å utarbeide en plan som sikrer et samlet tilbud
på minst 30 studiepoeng i praksisveiledning

3.7 Avtaleverk om samarbeid om praksisstudiet
Samarbeidet mellom lærerutdanningsinstitusjon og praksisskole skal avtalefestes. Avtalen(e)
skal inneholde følgende punkter:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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Varighet
Formål
Rammer
Lærestedenes programplan
Forskrift for skikkethetsvurdering
Praksisskolens ansvar
Skoleeiers, rektors og praksislærers ansvar og oppgaver
Organiseringen av praksisstudiet ved den enkelte skole
Tidsbruk
Lærerutdanningsinstitusjonens ansvar
Rolle- og oppgavefordeling internt ved utdanningsinstitusjonen
Samarbeidsfora
Gjensidig kompetanseutvikling
Retningslinjer for gjensidig evaluering
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● Godtgjøring for praksisstudiet (jf. gjeldende avtaleverk)

4. Overgangsordninger mellom grunnskolelærerutdanningene
Grunnskolelærerutdanningene er definert som to utdanninger. Studenter som ønsker overgang
til en annen utdanning, må søke ordinært opptak til nytt løp (trinn 1–7, 5.–10. trinn, 8.–13.
trinn), og kan deretter søke om godskriving/innpassing av tidligere avlagte fag og/eller emner.
Godskriving og forhåndsgodkjenning av annen utdanning er hjemlet i lov om universiteter og
høyskoler, kap. 3 § 3-4 og § 3-5.

5. Fra nasjonale retningslinjer til programplan
Institusjonenes programplaner skal utarbeides på bakgrunn av det som angis i forskriftens §4
og i de nasjonale retningslinjene punkt 1 til 4. Disse angir hvordan institusjonenes
programplaner skal beskrive bestemmelser om faglig innhold, tverrfaglige emner,
organisering, arbeidsformer, og vurderingsordninger. Programplanen må beskrive tydelige
progresjonskrav knyttet til undervisning, vurdering og praksis.
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Tabell 2: for fagmiljøet som bidrar med mer enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Årsverk i andre
studier

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

Ekstern praksiserfaring

Ansatte som
bidrar faglig

Stillingsbetegnelse

Ansettelsesforhold

Faglige årsverk i studiet
Total

U&V

FoU

Annet

Asbjørn
Kolberg

Førstelektor

100%

0,8

0,4

0,3

0,1

Mikael Vinka

Professor II

20%

0,2

0,1

0,1

0

David Kroik

U.-lektor under vurdering som
1.-amanuensis. Har svensk
lisensiatgrad (eksamen på gj.ført første halvdel dr.-gradsløp)
Dosent

100%

1,0

0,9

0,1

0

Anders Kintel

Sandra Nystø Universitetslektor
Ráhka
Bruce Morén- Førsteamanuensis
Duollja
Idar Kjølsvik

Professor

Univ. lektor/stipendiat
Håkon
Hermanstrand
SUM

Master GLU
og BLU 0,2

Studieprogramansvarlig.
Emneansvar, undervisning og
veiledning, PEL samisk.
Emneansvar og veiledning i MA
sørsamisk, samt undervisning i
fellessamiske språktemaer på alle
nivåer
Emneansvar sørsamisk 1,
undervisning og veiledning
sørsamisk
Emneansvar og veiledning MA
lulesamisk samt undervisning i
fellessamiske språktema
Emneansvar lulesamisk 1,
undervisning og veiledning lulesam.

100%

0,5

0,25

0,25

Lulesamisk
bachelor 0,5

100%

0,8

0,7

0,1

Lulesamisk
bachelor 0,2

100%

0,8

0,48

0,32

Lulesamisk
bachelor 0,2

100%

0,3

0,15

0,15

100%

0,25

0,25

Andre prog
FLU 0,7
Ph.d-arb 0,75 Undervisning og veiledning PEL

4,65

3,23

Veiledning MA lulesamisk samt
underv. I fellessamiske språktemaer
på alle nivåer
Undervisning og veiledning i RLEtemaer i PEL samisk samt veil MA

Fagmiljøet ved Sørog lulesamisk GLU
har erfaring fra
skoleverket og/eller
erfaring med
praksisoppfølging av
studenter i
lærerutdanning.
Viser til redegjørelse
for fagmiljøets
samlede kompetanse
på søknadens side 33
f., samt spesifikt
praksiserfaring på
søknadens side 42 f.

samisk

1,32

0,1

* Kapasitetsvurdering tar utgangspunkt i opptak til studiet annethvert år.
** Emneressurs beregnes til standard 27t/stp, men fratrekk på 40 t pr 15 stp estimeres grunnet lavt forventet studenttall.
*** De særskilte samiskemnene innen PEL undervises felles for alle studentene på Sør- og lulesamisk master GLU 1-7
**** Som redegjort for i søknaden vil noen av temaer i språkfagene undervises felles for studenter i både sør- og lulesamisk. Dette gjelder t.d. innenfor
oversettingsarbeid, fortellertradisjon og folkediktning, litteratur, pedagogisk utviklingsarbeid og didaktikk samt temaer innen fonologi, morfologi og syntaks osv.
Den endelige avklaring av hvilke temaer i hvilket omfang vil fastsettes i tråd med nasjonale fagspesifikke retningslinjene for samiskfaget når disse foreligger. I
planleggingen er gjort et estimat på 25% overlapp mellom emnene i sørsamisk og lulesamisk.
***** For PEL samisk beregnes omfanget av de spesifikt samiske emnene å være om lag 15% av PEL som helhet (jf. redegjørelse for studiemodell søknadens s 24).
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Kompetansenivå
Universitetslektor

Fordeling
2,05 av 4,65 årsverk

%
44,1

Førstekompetanse

1,6 av 4,65 årsverk

34,4

Toppkompetanse

1 av 4,65 årsverk

21,5

Sandra Nystø Rahka (lulesamisk) og David Kroik (sørsamisk) samt Håkon
Hermanstrand (PEL samisk)
Studieprogramansvarlig Asbjørn Kolberg, førstelektor, og Bruce MorénDuollja, førsteamanuensis (emner innen begge språk)
Mikael Vinka, professor (emner innen begge språk), Anders Kintel, dosent
(emner innen begge språk) og Idar Kjølsvik, professor (PEL samisk)

Tabell 3: for fagmiljøet som bidrar med mindre enn 0.1 årsverk i studiet
1

2

3

9
Formell pedagogisk
kompetanse

10

Ansatte som
bidrar faglig

Stillingsbetegnelse

Ansettelsesforhold

Undervisnings-/veiledningsområde i studiet

Leiv Sem

Fyrsteamanuensis

100% Nord

Frode Fjellheim

Professor

50% Nord

Kulturhistoriske temaer,
tekstanalyse
Samisk musikk/kultur

Trond Risto
Nilsen
Per Ravna

Førsteamanuensis

100% Nord

Historie, samisk skolehistorie

Universitetslektor

100% Nord

Harald Gaski

Førsteamanuensis UiT

Matematikk med
utfolksperspektiv
Samisk litteratur

Kirsten
Lauritsen
Kevin Johansen

Førstelektor

100% Nord

Kulturelt mangfold i
skole/barnehage
Språkpolitikk/-rettigheter
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Ekstern praksiserfaring
Antall år

Seniorrådgiver

Årstall

kreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 9 - Oversikt over fagmiljøet - CVer

Vedlegg til søknad om akkreditering Sør- og lulesamisk master GLU 1–7:
CV-er, fagmiljøet ved Sør- og lulesamisk GLU master 1–7
NAVN

Håkon Hermanstrand

AKADEMISK TITTEL

Cand. philol

STILLING (hovedstilling
ved Nord universitet?
Dvs. minimum 50%)

Phd-stipendiat i sørsamisk historie og kultur

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

Historie hovedfag, hovedfagsoppgave om sørsamisk historie
Engelsk mellomfag
Sosialantroplogi mellomfag med sørsamisk kultur som fordypning
Lingvistikk mellomfag med sørsamisk som særspråk
Samisk semesteremne (nordsamisk)
Arkeologi semesteremne
Pedagogisk seminar 1993

Forskning og
utviklingsarbeid de siste
fem årene før gjeldende
søknadsfrist (IKKE
publikasjonsliste. Dette
legges ved i egen liste)

2016–2018: Historical and political negotiations of South Sámi culture,
language, and identity. Project funded by RFF (Regional Research Funds in
Norway) in cooperation with Associate Professors Trond Risto Nilssen, Leiv
Sem, Asbjørn Kolberg and external partners/institutions in Norway,
Sweden and Canada.
2012–2014: Sydsamer – landskap och historia. Interreg-prosjekt. Ledet av
Gaaltije, Østersund i samarbeid med Västerbottens museum,
Stiftelsen Saemien sijte, Snåsa og Sijti Jarnge, Hattfjelldal

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Fagansvarlig for KfK - studiet sørsamisk kulturkunnskap ved HiNT 2013–
2014
Rektor Nærøy ungdomsskole 2015–2016

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
Nasjonale- og
internasjonale
samarbeid og nettverk
(aktive)
Begrunn hvorfor de er
relevante for studiet
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og

Utviklet nettstudium i engelsk grunnkurs 1 år vgs. i Norsk e-læring 19992001
Kurset Creating a Learning Environment on the Internet NTNU/ 3 stp 2000
1
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kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Etterutdanningskurs i IT i Samfunnsfagene 1999

2
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NAVN

Anders Kintel

AKADEMISK TITTEL

Cand.philol

STILLING (hovedstilling
ved Nord universitet?
Dvs. minimum 50%)

Dosent

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

Cand. philol, Universitetet i Tromsø (UiTø), med hovedfag i Samisk
språk og litteratur og ellers med fagene:
Samisk grunnfag (Uppsala universitet, 1981)
Samisk mellomfag (Uppsala universitet, 1986)
Allmennlæreutdanning (Bodø lærerhøgskole, 1984)
Finsk semesteremne (UiTø, 1987)
Forprøven i fonetikk og språkvitenskap (UiTø)
Utover dette har jeg doktorgradskurs i samisk fonologi, morfologi og semantikk,
samt doktorgradskurs i samisk språkstruktur. Alt dette fra Umeå Universitet.
(2006-2007)

Forskning og
utviklingsarbeid de siste
fem årene før gjeldende
søknadsfrist (IKKE
publikasjonsliste. Dette
legges ved i egen liste)
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Lulesamisk- norsk, norsk-lulesamisk ordbok. Dette er et stort utviklingsarbeid som
jeg har arbeidet med i mange år, og ganske intensivt i de seneste årene. Dette blir
den første ordboka på norsk side av det lulesamiske språkområde. Prosjektet er
ment å avsluttes i løpet av 2018.
Medlem i forskergruppa “Making Cultural Heritage Online, Lars Levi Læstadius’
work and its relevance in the Artic region”. Dette er en nordisk forskergruppe
initiert av UiTø (2015).
Hovedansvarlig for utviklingen av bachelorutdanningen i lulesamisk ved
Universitetet i Nordland (2012-2013).
Hovedansvarlig for utviklingen av et begynneropplæringskurs i lulesamisk ved
Nord Universitet (2015).

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Hovedansvarlig for utviklingen av mastergradsutdanningen i lulesamisjk ved Nord
Universitet (2015)

Nasjonale- og
internasjonale
samarbeid og nettverk
(aktive)
Begrunn hvorfor de er
relevante for studiet
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Medlem i Sáme Giellagálldo, som er en nordisk felles språkgruppe for de samiske
språkene i Norge, Sverige og Finland. Sáme Giellagálldo’s oppgave er å utarbeide
felles fagterminologi innen de ulike samiske språkene på tvers av landegrensene.
Prosjektet er særlig relevant for de samiske språkstudiene innen
lærerutdanningen.
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NAVN

Idar Kjølsvik

AKADEMISK TITTEL

Professor dr. theol.

STILLING (hovedstilling
ved Nord universitet?
Dvs. minimum 50%)

Professor i RLE

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

Cand. theol., Dr. theol.,
Professorkompetanse, Forskningsledelse

Forskning og
utviklingsarbeid de siste
fem årene før gjeldende
søknadsfrist (IKKE
publikasjonsliste. Dette
legges ved i egen liste)

En rekke arbeider innen kultur og religion

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
Nasjonale- og
internasjonale
samarbeid og nettverk
(aktive)
Begrunn hvorfor de er
relevante for studiet
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk

Mitt hovednettverk er religionsvitere, historikere og teologer i Norge, Danmark og
Tyskland

4

kreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-13 Ny behandling - Akkreditering av nytt program; Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 9 - Oversikt over fagmiljøet - CVer

NAVN

Asbjørn Kolberg

AKADEMISK TITTEL

Cand. philol.

STILLING (hovedstilling
ved Nord universitet?
Dvs. minimum 50%)

Førstelektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

1982 – Cand. philol., nordisk hovedfag, engelsk mellomfag (Universitetet i
Trondheim), allmenn litteraturkunnskap, grunnfag (Universitetet i Oslo)
1980 – Pedagogisk seminar – (Universitetet i Trondheim)
2015 – Sørsamisk begynneropplæring 1 og 2, 30 studiepoeng (HiNT)

Forskning og
utviklingsarbeid de siste
fem årene før gjeldende
søknadsfrist (IKKE
publikasjonsliste. Dette
legges ved i egen liste)

2016–2018: Historical and political negotiations of South Sámi culture,
language, and identity. Project funded by RFF (Regional Research Funds in
Norway) in cooperation with Associate Professors Trond Risto Nilssen, Leiv
Sem, Research Fellow Håkon Hermanstrand and external
partners/institutions in Norway, Sweden and Canada
2013–14: Communication and interpretation of South Sámi identity in
local/regional newspapers in Central-Norway in the 20th century (my part
of project application to Norwegian Research Council by researchers of
HiNT and the University of Umeå, Sweden: Visibility and vitalization of the
South Sámi community: A study of language and cultural identity)
2012–13: In cooperation with Assistant Professors Aage Jensen, the
development and implementation of HiNT’s International Semester “No
Reason to Stay Inside” based on experiences and knowledge acquired
through the BEAM-project 2009–11 (Erasmus IP project)

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Nå: Medlem i juryen for Kulturdepartementets barne- og
ungdomsbokspris for leseåret 2018 (prisutdeling mars 2019)
2000–2015: Internasjonal koordinator for Høgskolen i Nord-Trøndelag,
avdeling for lærerutdanning (20-30 % stillingsandel)
Koordinator for HiNTs/Nord universitets deltakelse ved International
Students’ Research Conference ved University of Latvia, Faculty of
Education, Psychology and Art, Riga
2011 og 2013: Undervisning i norsk 1 ved deltidsstudiet
Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn (GLD), samlingsbasert med
nettstøtte (Fronter) og fjernundervisning via Lync,

Nasjonale- og
internasjonale
samarbeid og nettverk
(aktive)

Følgende er relevante for studiet siden det dreier seg om sørsamisk
internajsonalisering, lærerutdanning og sørsamisk forskning
 Samarbeider med kolleger innenfor det vi uoffisielt kaller «Klagenfurtnettverket» som flere av HiNT/Nords Erasmus-partnere innenfor
lærerutdanning tilhører. Årlige treffpunkt: International Meeting i
5
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Begrunn hvorfor de er
relevante for studiet






Klagenfurt og International Week of Professors i Riga (samtidig som
International Students’ Research Conference). Aktuelt prosjekt som
følge av kontakter i nettverket: Søknad til Erasmus+ (Key Action 2) “to
explore and share best practice in the support of minority groups in
education” etter initiativ av kollega ved University of Worcester og
Botswana. Bakgrunnen er Nord universitets ansvar for lule- og
sørsamisk.
Medlem i forskningsprosjektet «Historical and Political Negotiations of
South Saami Culture and Identity». Prosjektet har samarbeidspartnere
i Norge og Canada: Memorial University of Newfoundland, University
of Saskatchewan, NTNU Vitenskapsmuseet, Universitetet i Tromsø Tromsø universitetsmuseum, Saemien Sijte, Rørosmuseet og Tråante
2017 (Trondheim kommune). Prosjektet er særlig relevant for samisk
kulturkunnskap som tverrfaglig tema og/eller del av PEL, norsk og
sørsamisk.
Medlem i arbeidsgruppe for internasjonalisering i SAK region 7 (samisk
lærerutdanning) til 2015
I 2015 utnevnt til Honorary Fellow of the University of Latvia, Riga, på
bakgrunn av samarbeidet med deres Faculty of Psychology, Education
and Art

For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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NAVN

David Kroik

AKADEMISK TITTEL

Filosofie licentiat (fil. lic.)

STILLING (hovedstilling
ved Nord universitet?
Dvs. minimum 50%)

Universitetslektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

Ht 2016 – pågående Doktorandstudier i språkdidaktik med inriktning mot samiska.
Ht 2012 – ht 2016 Doktorandstudier i språkvetenskap med inriktning mot
lingvistik, avslutades med Licentiatexamen., Umeå univseristet.
Ht 2010 – vt 2011 Finska, introduktionskurs och kvalifikationskurs 30 hp, Umeå
universitet.
Ht 2009 – vt 2011 Mastersprogram i Samiska Universitetet i Tromsø.
Vt 2004 – vt 2009 Filosofie Magistersexamen i Samiska, Uppsala universitet
(övriga ämnen är statsvetenskap, svenska och rättsvetenskap).

Forskning og
utviklingsarbeid de siste
fem årene før gjeldende
søknadsfrist (IKKE
publikasjonsliste. Dette
legges ved i egen liste)
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist

Ht 2004 – vt 2005 Tvåspråklig pedagogikk 30 hp, Høyskolen i Hamar.
Doktorandstudier i språkdidaktik med inriktning mot samiska.
Forskning i språkvetenskap med inriktning mot lingvistik

Frå 2016 –pågående. Universitetsadjunkt/Doktorand, Institutionen för
språkstudier, Umeå universitet.
Forskning i språkvetenskap med inriktning mot didaktik, samt undervisning i
samiska och språkdidaktik.

(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)
Nasjonale- og
internasjonale
samarbeid og nettverk
(aktive)
Begrunn hvorfor de er
relevante for studiet
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
NAVN

Bruce Timothy Morén-Duolljá
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AKADEMISK TITTEL

Philosophiae doctor

STILLING (hovedstilling
ved Nord universitet?
Dvs. minimum 50%)

Førsteamanuensis

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

1999 - Doktorgrad i språkvitenskap (med hovedfokus på fonologi og
sekundærfokus på syntaks og språktilegnelse) - University of Maryland at
College Park, USA
1997 - Mastergrad i språkvitenskap (med hovedfokus på fonologi og
sekundærfokus på syntaks og språktilegnelse) - University of Maryland at
College Park, USA
1994 - Bachelor i språkvitenskap med minor i psykologi (summa cum
laude) - University of Maryland at College Park, USA

Forskning og
utviklingsarbeid de siste
fem årene før gjeldende
søknadsfrist (IKKE
publikasjonsliste. Dette
legges ved i egen liste)

FORSKNINGSPROSJEKTER
2011-2015: Mávsulasj Spoken Lule Saami Documentation Project prosjektleder (finansiert av Norges forskningsråds Program for samisk
forskning II)
2009-2013: The Intonation of the Saami Languages - prosjektmedlem
(finansiert av Tromsø Forskningsstiftelse)
2016: Kartlegging og utredning av lulesamiske adjektiv som slutter på
"lasj" og "lis". Forskningsarbeid bestilt av Sámi Giellagáldu [felles nordisk
fag- og ressurssenter for fem samiske språk i tre land].
2015: Kartlegging og utredning om hvordan man utvikler en lulesamisk
"fonemtest". Forskningsarbeid bestilt av Statped nord
[opplæringssektorens spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og
fylkeskommuner].
2014: Kartlegging og utredning av (noen) lulesamiske substantiver lånt
fra svensk/norsk - med spesiell fokus på vokaler. Forskningsarbeid bestilt
av Sámi Giellagáldu [felles nordisk fag- og ressurssenter for fem samiske
språk i tre land].
DIGITALE LÆREMIDDEL/RESSURS
2015: Soria-Moria ladne [Soria Moria slott]. Video basert på boken og
lydboken Niellja álmmuksubttsasa [Fire eventyr] produsert av det norske
sametinget i 2002. Tilgjengelig på www.YouTube.com.
2015: Giehttjit áddjá goaden [Syvende far i huset]. Video basert på boken
og lydboken Niellja álmmuksubttsasa [Fire eventyr] produsert av det
norske sametinget i 2002. Tilgjengelig på www.YouTube.com.
2015: Gålmmå prinsessa Alek Bávten [De tre prinsessene i Berget det blå].
Video basert på boken og lydboken Niellja álmmuksubttsasa [Fire eventyr]
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produsert av det norske sametinget i 2002. Tilgjengelig på
www.YouTube.com.
2015: Gålmmå hábrrá [De tre bukkene Bruse]. Video basert på boken og
lydboken Niellja álmmuksubttsasa [Fire eventyr] produsert av det norske
sametinget i 2002. Tilgjengelig på www.YouTube.com.
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

AKADEMISK VEILEDNING
Nå: Doktorgrad medveileder, Nora Fangel-Gustavson [uoffisielt for
administrative formål], New Sorbonne University (Paris III), Consonant
quantity and quality in Lule Saami
2013: Doktorgrad hovedveileder, Islam Youssef, The Center for Advanced
Study in Theoretical Linguistics, Universitetet i Tromsø, Place Assimilations
in Arabic: contrasts, features, and constraints
2013: Doktorgrad veileder, Pavel Iosad, The Center for Advanced Study in
Theoretical Linguistics, Universitetet i Tromsø, Representation and
Variation in Substance-free Phonology: A case study in Celtic
2013: Mastergrad medveileder, Nora Fangel-Gustavson, New Sorbonne
University (Paris III), Consonant quantity in Lule Saami: A three-way
system
AKADEMISKE KOMITEER
2013: Mastergrad "defense" komitémedlem, Nora Fangel-Gustavson, New
Sorbonne University (Paris III), Consonant quantity in Lule Saami: A threeway system
UNDERVISNING
2014: SPR104L - Samiske språkvarieteter (ansvarlig med Anders Kintel og
Mikael Svonni)
2017: SPR107L - Innføring i lulesamisk (gjesteforelesning om (lule)samisk
språkhistorie og grammatiske særegenskaper)
ANDRE AKTIVITETER
2017-nå: Leder - Samisk forskningsgruppe, Fakultet for lærerutdanning og
kunst- og kulturfag, Nord universitet.
2016-2017: Utvalgsmedlem - utvikling og skriving av Norges
forskningsråds Program for samisk forskning III
1999-2013: Fagfellevurderer (tidskrift) - Phonology, Lingua, Language,
Natural Language and Linguistic Theory, Nordic Journal of Linguistics,
Journal of Linguistics, The Linguistic Review
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Nasjonale- og
internasjonale
samarbeid og nettverk
(aktive)
Begrunn hvorfor de er
relevante for studiet

2011-nå: Samarbeid med Árran lulesamisk senter. 1) Jeg har kontorsted
på Árran, og jeg har daglig kontakt med både Árrans forskere og Árrans
språklærere. 2) Árran var en samarbeidspartner på mitt Mávsulasjprosjekt finansiert av NFR. 3) Árran er Norges eneste lulesamisk senter, og
de har et nasjonalt ansvar for å bevare og utvikle lulesamisk språk og
kultur. Derfor må samarbeid med sentret være sentralt i alt som handler
om lulesamisk forskning og lulesamiske studier.
2011-nå: Samarbeid med Nora Fangel-Gustavson og
Rachid Ridouane ved French National Centre for Scientific Research, New
Sorbonne University (Paris III), Paris, Frankrike. Nora skrev en
mastergradsavhandling om lulesamisk fonetikk. Hun skriver nå en
doktorgradsavhandling om lulesamisk fonetikk og fonologi. Rachid og jeg
har vært hennes veiledere. Nora har også undervist som en del av Nord
universitetets bachelor i lulesamisk. Hun har både språkvitenskap og
oversetting som relevante fagområder. Samarbeid med Nora og Rachid er
relevant til Nord universitets samisk profil, det er nødvendig
grunnforsking, og det er grunnlaget til en del av universitetets lulesamiske
og sørsamiske studier.
2015-nå: Samarbeid med Statped nord, som er opplæringssektorens
spesialpedagogiske tjeneste for kommuner og fylkeskommuner. Jeg er
konsulent, og jeg hjelper dem til å utvikle fonemtester som skal brukes til
å evaluere lulesamiske, sørsamiske og nordsamiske barns språkutvikling.
Dette er relevant til Nord universitets samisk profil, det er nødvendig
grunnforsking, og det er grunnlaget til en del av universitetets lulesamiske
og sørsamiske studier.
2014-nå: Samarbeid med Giellagáldu, som er et felles nordisk fag- og
ressurssenter for fem samiske språk i tre land. Jeg er konsulent, og jeg
kartlegger lulesamiske grammatiske mønster som er relevante til deres
språkplanleggings- og språkutviklingsarbeid. Dette arbeidet er relevant til
Nord universitets samisk profil, det er nødvendig grunnforsking, og det er
grunnlaget til en del av universitetets lulesamiske og sørsamiske studier.
2017-nå: Samisk samarbeidsgruppeutvalg med Astri Dankertsen
(Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord universitet) og Sven-Roald Nystø
(Árran lulesamisk senter). Vi kartlegger samisk kunnskapsbehov og
kompetanse, kobler sammen fagfolk som har felles interesseområder
innenfor det samiske, skaffer midler til forskningsworkshops og sørger for
kollektiv tankegang rundt prosjektutvikling. Dette arbeidet er relevant til
Nord universitets samisk profil, og det hjelper til å skaffe nødvendig
forsking/kunnskap som er relevant til universitetets lulesamiske og
sørsamiske studier.
2018/nå: Samarbeid med Viola Miglio, Aline Ferriera og Laura MarquésPasqual ved Department of Spanish and Portuguese, University of
California Santa Barbara, USA. Vi har satt i gang et prosjekt for å kartlegge
og sammenligne 1) utfordringer som "heritage" lulesamiske og spanske
språkbrukere har, 2) utfordringer som de som lærer seg lulesamisk og
spansk som "heritage" språk har og 3) nylige fremskritt i
utdanningssituasjonene i det norske lulesamiske samfunnet og det
californiske spansktalende samfunnet. I tillegg skal vi vise hvordan
10
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akademiske lingvister kan komme med viktig forskningsbasert informasjon
som kan bidra til bedre språkopplæring i språkvitaliseringssammenhenger.
Dette er relevant til Nord universitets samisk profil, det er nødvendig
grunnforsking, og det er grunnlaget til en del av universitetets lulesamiske
og sørsamiske studier.
2018/nå: Samarbeid med Jonathan Downey ved Department of
Education, University of California Santa Barbara, USA. Vi har nettopp
begynt diskusjoner om å kartlegge digitale språkopplæringsressurser som
kan tilpasses til en lulesamisk kontekst. Jonathan er doktorgradskandidat
som utvikler digitale ressurser om baskisk språk og kultur. Han er
interessert i å se på muligheten til å tilpasse hans metoder til lulesamiske
formål. Vi er nå i startfasen og har ikke satt i gang et formelt prosjekt.
Dette er relevant til Nord universitets samisk profil, det er nødvendig
grunnforsking, og det er grunnlaget til en del av universitetets lulesamiske
og sørsamiske studier.
For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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NAVN

Sandra Nystø Ráhka

AKADEMISK TITTEL

Master of Philosophy in English Linguistics and Language Acquisition.

STILLING (hovedstilling
ved Nord universitet?
Dvs. minimum 50%)

Universitetslektor

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

2015 - 2017

Nord universitet Praktisk-Pedagogisk Utdanning.

2011 – 2013

NTNU. Master of Philosophy in English Linguistics and
Language Acquisition.

2014

HiNT. Sørsamisk begynneropplæring 1, 15 studiepoeng

2009 – 2013

Universitetet i Nordland. Bachelor i lulesamisk.

2006 – 2010 NTNU. Bachelor i samfunnsvitenskapelige fag med
fordypning i statsvitenskap og engelsk.

Forskning og
utviklingsarbeid de siste
fem årene før gjeldende
søknadsfrist (IKKE
publikasjonsliste. Dette
legges ved i egen liste)
Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Arbeidserfaring:
 Ansatt som fjernundervisningslærer ved Árran julevsáme guovdásj
– lulesamisk senter skoleåret 2010/2011.


Undervist i studiet Grunnleggende emner i lulesamisk våren
2017/høsten 2017 ved Nord Universitet.

Utdanningsbakgrunn:


Gjennomførte første året av min praktisk-pedagogiske utdanning
ved Samisk Høgskole.

Nemndarbeid og utvalg:




Medlem i Utdanningdirektoratets kjerneelementgruppe for samisk
fra juni 2017-desember 2017. Utviklingen av kjerneelementene
er første ledd i fagfornyelsen og er forarbeidet til læreplanene.
Kjerneelementene er det viktigste elevene skal lære i hvert fag,
og skal sette rammer for innholdet i de nye læreplanene.
Kjerneelementene blir fastsatt i juni 2018.
Medlem i Nasjonalt råd for lærerutdanningens (NRLU) faggruppe
for samisk språk som skal fastsette nasjonale retningslinjer for
faget samisk i den samiske lærerutdanningen. Dette arbeidet
pågår våren 2018, retningslinjene blir fastsatt av NRLU høsten
2018.
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Nasjonale- og
internasjonale
samarbeid og nettverk
(aktive)
Begrunn hvorfor de er
relevante for studiet

Medlem i Utdanningsdirektoratets eksamensnemd for
grunnskolen, samisk som 1. språk, oppnevnt i februar 2017.
Arbeidet består i å utarbeide sentralt gitt eksamen i faget samisk
som førstespråk.

Varamedlem i Sáme Giellagálldo, første gang oppnevnt i 2015. Sáme
Giellagálldo er et nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk som
driver med bl.a. språknormering, språkrøkt, tilbyr språkhjelp til
språkbrukere og koordinerer samarbeidet mellom de nordiske landenes
respektive sameting og andre språkinstitusjoner. Sáme Giellagálldo er
det øverste beslutningsorganet for språkfaglige spørsmål og er et felles
organ for det samiske folk. De har det språkfaglige ansvaret for nord-,
sør- og lulesamisk, samt skoltesamisk og enaresamisk.
Sáme Giellagálldo er en sentral institusjon for alle som driver med
utdanning i samisk

For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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NAVN

Mikael Vinka

AKADEMISK TITTEL

Ph.D.

STILLING (hovedstilling
ved Nord universitet?
Dvs. minimum 50%)

Professor i samisk Umeå universitet
Professor II i sørsamisk ved Nord universitet

UTDANNING
(kun utdanninger over
fire måneder)

2003 Ph.D. McGill University, Department of Linguistics, Montreal, Canada
Ämne: Causativization in North Sámi
Handledare: Lisa deMena Travis (Disputerade 15 November 2002)
1998 M.A. McGill University, Department of Linguistics, Montreal, Canada
Ämne: Illative Constructions in North Sámi
Handledare: Mark Baker
1993-1995 forskningsstudier i japanska lingvistik och syntaktisk teori
Gifu University, Department of English, Gifu, Japan
Handledare: Norio Hirota
1992 Filosofie kandidat.
Lunds universitet (japanska 80p (120hp), engelska 60p (90hp), svenska
40p (60hp)

Forskning og
utviklingsarbeid de siste
fem årene før gjeldende
søknadsfrist (IKKE
publikasjonsliste. Dette
legges ved i egen liste)

Øvrig relevant
kompetanse/erfaring
de siste fem årene før
gjeldende søknadsfrist
(inkludert erfaring fra
praksisfeltet dersom
relevant)

Pågående forskningsprojekt:
Jan 2017 - Dec 2019 Finansiär: Riksbankens jubileumsfond
Titel: Verbfrasanaforer i sydsamiska
Befattning: PI
Kommande forskningsprojekt:
Jan 2019- Dec 2025 Finansiär: Vetenskapsrådet
Titel: Forskningsinfrastruktur inom ramen för Swe-Clarin
Syfte: Uppbyggnad av en talad sydsamisk korpus under 6 år.
PI: Stefan Gelfgren, förståndare HumLab, Umeå universite
Befattning: Vetenskaplig ledare
Enhetschef
2004-2007 Avdelningen för Samiska studier
Ansvarig för enhetens verksamhet, adminstrativt ansvar, budget,
medarbetaransvar, media relationer.
Andra uppdrag vid Umeå universitet:
2018 - Ledamot i styrelsen för Vaartoe, Centrum för samisk forskning,
Humanistiska fakulteten, Umeå universitet
2018 - Ledamot i forsknings- och forskarutbildningsrådet, Institutionen för
språkstudier, Umeå universitet
2014 - 2018 Medlem i forskarutbildningsrådet, Institutionen för språkstudier,
Umeå universitet
2015 -2016 Ledamot i programrådet för kandidatprogrammet i språk,
Institutionen för språkstudier, Umeå universitet
2009-2014 Suppleant i anställningskommittén, Humanistiska fakulteten, Umeå
universitet
2009-2014 Suppleant i styrelsen för Vaartoe, Centrum för samisk forskning,
Humanistiska fakulteten
2016 - 2017 Ledamot i kommittén för en sanningskommission i Sverige (Svenska
sametinget and Diskrimineringsombudsmannen)
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Nasjonale- og
internasjonale
samarbeid og nettverk
(aktive)
Begrunn hvorfor de er
relevante for studiet

2013 - 2016 Ledamot i referensgruppen för lärarutbildningar i Romani Chib,
Södertörns högskola, Stockholm
2008 - 2010 Sveriges regering
Ledamot i expertpanel för implementeringen av Lagen om nationella
minoriteter och minoritetsspråk
2016 - Mentor, Røyrvik Kommune, Norge, Sydsamisk språkdokumentation.
2016 - Ledamot i det nationella nätverket för utveckling av lärarutbildningar i
nationella minoritetsspråk i Sverige. (Umeå universitet, Södertörns
högskola, Stockholms universitet, Lunds universitet)
Dette er relevante oppgaver i lys av Nord universitets oppdrag: undervisning i to
samiske minoritetsspråk, styrking av sørsamisk språk og kultur. Røyrvik kommune
er samisk forvaltningskommune, og dermed en av kommunene som samarbeider
med Nord universitet

For nettstudier: Oppgi
relevant digital
kompetanse og
kurs/kunnskap om
nettpedagogikk
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Hermanstrand, Håkon
Hermanstrand, Håkon (2018/in print) “Identification of the South Saami in the Norwegian 1801
census. Problems and challenges”. In: Hermanstrand, H., Kolberg, A., Nielsen, T.R. and Sem, L.
(Eds.): The Indigenous Identity of the South Saami. Historical, Political and Comparative
Perspectives on a Minority within a Minority. Springer

Kjølsvik, Idar
Kjølsvik, Idar (2014) «Hva er danning?» Slik vi ser det: om musikk og musikkundervisning sett med
elleve par høgskoleøyne. ISBN 978-82-93074-08-3
Kjølsvik, Idar (2014). «Forvalteransvaret». I Uteskoledidaktikk: ta fagene med ut 2014 ISBN 978-8202-47067-8 s. 210–222
Kjølsvik, Idar (2014) «Die Ekklesiologie der nordischen Volkskirchen und deren Bedeutung für die
innere und äussere Mission» I Der Paradigmenwechsel in der Weltmission: Chancen und
Herausforderungen nicht-westlicher Missionsbewegungen ISBN 978-3-643-12374-9 s. 99-110
Kjølsvik, Idar (2013) “Jürgen Moltmann” I Key theological thinkers: from modern to postmodern ISBN
978-1-4094-3763-5 s. 159-172

Kolberg, Asbjørn
Kolberg, Asbjørn (2018/in print) “The Indigenous Voice in Majority Media – South Saami
Representations in Norwegian Regional Press 1880–1990”. In: Hermanstrand, H., Kolberg, A.,
Nielsen, T.R. and Sem, L. (Eds.): The Indigenous Identity of the South Saami. Historical, Political
and Comparative Perspectives on a Minority within a Minority. Springer
Kolberg, Asbjørn (2018) «’Samer er vort rette nationale navn’ – hundre års sørsamiske
representasjoner i nordtrønderske aviser». Heimen – tidsskrift for lokal og regional historie.
1/2018
Kolberg, Asbjørn (2017) «’De godmodige Natur-Mennesker’ – Framstillingen av samisk folkeliv og
språk i fortellinga «Laminlamme» av Maurits Hansen». Norsklæreren, 4/17
Kolberg, Asbjørn (2014) ” No Reason to Stay at Home? How Internationalization Was Enhanced in a
University College on the Fringe of Europe”. In: Rabensteiner Gerhard and Rabensteiner PiaMaria (Eds.): Internationalization in Teacher Education. Vol. 1: Initiatives. Baltmannsweiler.
Schneider Verlag Hohengehren (93–107)
Kolberg, Asbjørn (2013) ”The importance of Enhancing Meta-linguistic and Cross-linguistic Awareness
in Teacher Education”. In: Rabensteiner, Pia-Maria and Eero Ropo (ed.): European Dimension in
Education and Teaching. Vol. 7., Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren GmbH
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Kroik, David
Kroik, David (2016). Differential object marking in South Saami. Umeå: Umeå universitet 2016
Vinka, Mikael; Waldmann, Christian; Kroik, David; et al. (2015). Developing a spoken corpus for South
Saami language teaching and learning. Språkdidaktik: Researching Language Teaching and
Learning, Umeå: Department of Language Studies, Umeå University 2015 : 75-84
Waldmann, Christian; Kroik, David; Vinka, Mikael; et al. (2014). Supporting minority languages: issues
and problems with creating and using spoken language corpora. 17th World Congress of the
International Association of Applied Linguistics (AILA), Brisbane, August 10-15, 2014

Morén-Duolljá, Bruce
PUBLIKASJONER FRA 2013 TIL NÅ
Morén-Duolljá, B. (2014) Lulesamisk grammatikk: den er ikke som du tror. Bårjås, s. 62-72. Árran –
julevsáme guovdásj [Árran – lulesamisk senter], Drag, Norge.
Fangel-Gustavson, N., R. Ridouane and B. Morén-Duolljá (2014) Quantity contrast in Lule Saami: A
three-way system. Proceedings of the 10th International Seminar on Speech Production (ISSP), s.
106-109. Köln, Tyskland.
Morén-Duolljá, B. (2013) The Prosody of Swedish Underived Nouns: No lexical tones required. In S.
Blaho, M. Krämer and B. Morén-Duolljá (eds.) Nordlyd: The first decade of CASTL phonology – a
Festschrift for Curt Rice. Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norge.
Blaho, S., M. Krämer and B. Morén-Duolljá (2013) Introduction. In S. Blaho, M. Krämer and B. MorénDuolljá (eds.) Nordlyd: The first decade of CASTL phonology – a Festschrift for Curt Rice.
Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norge.
Blaho, S., M. Krämer and B. Morén-Duolljá (eds.). (2013) Nordlyd: The first decade of CASTL
phonology – a Festschrift for Curt Rice. Universitetet i Tromsø, Tromsø, Norge.
KONSULTASJONSRAPPORTER
Morén-Duolljá, B. (2016) Kartlegging og utredning av lulesamiske adjektiv som slutter på "lasj" og
"lis". Rapport til Sámi Giellagáldu [felles nordisk fag- og ressurssenter for samiske språk]. 98 s.
Morén-Duolljá, B. (2015) Rapport til Statped nord om hvordan man utvikler en lulesamisk
"fonemtest". 30 s.
Morén-Duolljá, B. (2014) Kartlegging og utredning av (noen) lulesamiske substantiver lånt fra
svensk/norsk - med spesiell fokus på vokaler. Rapport til Sámi Giellagáldu [felles nordisk fag- og
ressurssenter for samiske språk]. 146 s.
FOREDRAG FRA 2013 TIL NÅ (INVITERT/PLENUM)
Morén-Duolljá, B. (2018) Lule Saami: An indigenous, non-Germanic, Scandinavian language in both
decline and growth. UNESCO Mother Tongue Day Conference, Santa Barbara, California, USA.
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Morén-Duolljá, B. (2017) Lulesamisk lånordtilpasning: med fokus på navn. Översättarkonferens i Drag
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[Hattfjelldalkonferanse 2017], Hattfjelldal, Norge.
Morén-Duolljá, B. (2016) Looking at (Lule) Saami anew: Tradition, data and first principles. Workshop
on Formal Approaches to Sámi Language, Tromsø, Norge.
Morén-Duolljá, B. (2016) Deconstructing Lule Saami Morphology: The key role of lexical classes.
Workshop on Formal Approaches to Sámi Language/CASTL Colloquium, Tromsø, Norge.
Morén-Duolljá, B. (2016) Når tradisjon ikke duger: Språkhistorie ≠ grammatikk. Samisk
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Morén-Duolljá, B. (2013) Lulesamisk: et rikt og viktig språk. Drag aktivitetsmarknad, Drag, Norge.
Morén-Duolljá, B. (2013) Lulesamisk: et rikt og viktig språk. Árran - seminar om samisk språk og
litteratur, Drag, Norge.
Morén-Duolljá, B. (2013) Forskjeller mellom lulesamisk skriftspråk og uttale: Historie, utfordringer og
løsninger. Lulesamisk och sydsamisk språkseminarium och språkgruppsmöten, Kiruna, Sverige.
Morén-Duolljá, B. (2013) Samiske språk: litt om fortida, nåtida og framtida. Samisk språksentertreff,
Kåfjord, Norge.
Morén-Duolljá, B. (2013) Framtid for samiske språk. Giella giella forum, Tromsø, Norge.
Morén-Duolljá, B. (2013) Lule Saami Morphology: Back to basics. Workshop on the occasion of Pavel
Iosad's defense, Tromsø, Norge.
Morén-Duolljá, B. (2013) Lulesamisk: et rikt og viktig språk. ASVO foredrag, Drag, Norge.
FOREDRAG FRA 2013 TIL NÅ (FAGFELLEVURDERT)
Morén-Duolljá, B. (2018) Why Linguistic Research is Important to Lule Saami Language Education.
Panel discussion on Heritage and Minority Languages in California and Europe: Can research help
community efforts? Third International Conference on Heritage/Community Languages, Los
Angeles, California, USA.
Fangel-Gustavson, N. and B. Morén-Duolljá (2014) Quantity Contrast in Lule Saami: A three-way
system. 14th Conference on Laboratory Phonology (LabPhon14), Tokyo, Japan.
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Fangel-Gustavson, N., R. Ridouane and B. Morén-Duolljá (2014) Language Change in Lule Saami:
Three-way quantity contrasts as produced by three age groups. 7th Budapest Uralic Workshop,
Budapest, Ungarn.

Ráhka, Sandra Nystø
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FORSLAG TIL FELLES MANDAT OG RETNINGSLINJER FOR DE LOKALE
UTDANNINGSUTVALG VED FAKULTETENE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget vedtar forslag til felles mandat og retningslinjer for de lokale
utdanningsutvalg ved fakultetene.

Saksframstilling
Bakgrunn
På Utdanningsutvalgets møte 27.02.2018 ble det ytret ønske om, og foreslått at det sentrale
utdanningsutvalg skulle vedta et felles mandat og retningslinjer for de lokale
utdanningsutvalgene. Dette for å bidra til at oppgaver og arbeid i de ulike lokale
utdanningsutvalg blir ivaretatt på en mest mulig lik måte.
Ved HHN og FSH har de fått på plass mandat som er vedtatt av dekan, mens for FBA
foreligger et ferdig forslag men ikke vedtatt av dekan enda. Ved FLU er forslag til mandat
fortsatt under arbeid.
Vedtatte mandater og forslag til mandat som foreligger nå, bygger i stor grad på hverandre,
og her er bare noen mindre forskjeller. Det er med utgangspunkt i disse laget et felles forslag
til mandat og retningslinjer som kan gjelde for alle de lokale utdanningsutvalgene.
I forslag til felles mandat og retningslinjer §1 virkeområde, §2 mandat, §3 saksområder og §5
saksbehandling, er det forsøkt å ivareta og dekke alle forhold, ut i fra de foreliggende lokale
mandater. Når det gjelder §4 sammensetning, er det vanskelig å få denne helt lik for alle
lokale utdanningsutvalg grunnet noe ulik intern organisering, roller og funksjoner ved
fakultetene. Det foreslås derfor i forslag til felles mandat og retningslinjer at
Utdanningsutvalget vedtar en minste sammensetning som de lokale utdanningsutvalg skal
bestå av, og i tillegg åpne opp for at det enkelte fakultet kan supplere utvalget med
representanter som de finner nødvendig ut i fra ulike roller og funksjoner ved det enkelte
fakultet.
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Forslag til felles mandat og retningslinjer for lokale utdanningsutvalg
§1 Virkeområde
Det lokale utdanningsutvalg ved fakultetene er et rådgivende utvalg i saker som gjelder studierelaterte
forhold og kvalitet.

§2 Mandat
De lokale utdanningsutvalg skal ivareta følgende områder:
a) være pådriver for studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet
b) være fakultetets operative verktøy i kvalitetssikring og kontroll av undervisningsvirksomheten
c) arbeide for å sikre og utvikle god opptakskvalitet, rammekvalitet, programkvalitet og
resultatkvalitet.
§3. Saksområder
Følgende saksområder skal behandles av de lokale utdanningsutvalg:
a) Strategisk behandling av satsningsområder for kvalitet – innstilling til dekan.
b) Pedagogiske utviklingstiltak – vedtak.
c) Oppnevning av eksternt panel/referansegrupper og behandling av rapporter fra disse –
vedtak.
d) Avviksbehandling og oppfølging – vedtak.
e) Behandling av foreløpig og endelig studieportefølje – innstilling til dekan
f) Behandling av nye studieprogram – innstilling til dekan.
g) Behandling av omfattende endringer i eksisterende program – innstilling til dekan.
h) Behandling av mindre emnerelaterte endringer – vedtak.
i) Behandling av rapporter om studiekvalitet og evalueringer - vedtak
j) Initiere utvikling av studieadministrative rutiner - vedtak
k) Bidra til å synliggjøre kvalitetsarbeidet ved fakultetet – vedtak
m) Behandle studie- og utdanningssaker innen internasjonalisering og internasjonal utveksling, samt
strategisk arbeid med internasjonalisering og utveksling.

§4 Sammensetning
De lokale utdanningsutvalg ledes av prodekan for utdanning ved fakultetet. De lokale
utdanningsutvalgene skal minst ha denne sammensetning:
 Prodekan utdanning (leder)
 Programansvarlige
 To studentrepresentanter
Ut over dette kan fakultetene om nødvendig utnevne ytterligere representanter til utvalget, som
studieledere, stedlige koordinatorer etc., i henhold til den interne organisering ved det enkelte fakultet.
Studentrepresentantene utnevnes av studentforeningene for ett år av gangen. Utvalget velger selv
nestleder blant utvalgets ansatte-medlemmer.
Det velges en vararepresentant for studentrepresentantene. Det skal tilstrebes at sammensetningen er
i samsvar med UHL §4-4 og likestillingslovgivningen.
§5 Saksbehandling
De lokale utdanningsutvalg avholder møter normalt etter en oppsatt plan. Leder innkaller til møter og
forbereder saksliste sammen med sekretær som sender denne til medlemmene i rimelig tid før møtet
(normalt en uke før). De lokale utdanningsutvalg kan invitere andre til å delta i møtet, da med talerett,
men uten stemmerett. Det føres referat fra møtene med opplysninger om hvem som var til stede og
avgjørelser som ble tatt. Innkalling, saksliste og møteprotokoll arkiveres i arkivsystemet public 360.
De lokale utdanningsutvalg er vedtaksdyktig når minimum halvparten av medlemmene er tilstede.
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Leder av det lokale utdanningsutvalget skal holde dekan ved fakultetet orientert.
Fakultetsdirektøren/administrasjonssjefen eller den denne bemyndiger er sekretær for utvalget, og skal
sikre at vedtak ikke faller utenfor gjeldende lov- og avtaleverk, samt eksisterende reglement og vedtak
ved Fakultetet og ved Nord universitet.
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Mandat og retningslinjer for
Utdanningsutvalg ved Handelshøgskolen
(UU-HHN),
Nord universitet
Vedtatt av dekan ved Handelshøgskolen 7.2.2017

§1. Virkeområdet
Utdanningsutvalget ved Handelshøgskolen Nord universitet (UU-HHN) er et rådgivende utvalg i saker
som gjelder studierelaterte forhold og kvalitet.

§2. Mandat
Utdanningsutvalget ved Handelshøgskolen skal ivareta følgende områder:
a) være pådriver for studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet
b) være fakultetets operative verktøy i kvalitetssikring og kontroll av
undervisningsvirksomheten
c) arbeide for å sikre og utvikle god opptakskvalitet, rammekvalitet, programkvalitet og
resultatkvalitet.

§3. Saksområder
Følgende saksområder skal behandles av UU-HHN:
a) Strategisk behandling av satsningsområder for kvalitet – innstilling til dekan.
b) Pedagogiske utviklingstiltak – vedtak.
c) Oppnevning av eksternt panel/referansegrupper og behandling av rapporter fra disse –
vedtak.
d) Avviksbehandling og oppfølging – vedtak.
e) Behandling av foreløpig og endelig studieportefølje – innstilling til dekan
f) Behandling av nye studieprogram – innstilling til dekan.
g) Behandling av omfattende endringer i eksisterende program – innstilling til dekan.
h) Behandling av mindre emnerelaterte endringer – vedtak.
i) Behandling av rapporter om studiekvalitet og evalueringer - vedtak
j) Initiere utvikling av studieadministrative rutiner - vedtak
k) Bidra til å synliggjøre kvalitetsarbeidet ved HHN - vedtak

§4 Sammensetning
Utdanningsutvalget ved Handelshøgskolen ledes av prodekan utdanning. Følgende sammensetning
fastsettes for utvalget:


Prodekan utdanning (leder)
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Leder trafikk
Leder MBA
Programansvarlige
Studiestedskoordinator Mo i Rana
Studiestedskoordinator Steinkjer
To studentrepresentanter

Studentrepresentantene utnevnes av studentforeningene for ett år. Utvalget velger selv nestleder blant
utvalgets medlemmer.
Det velges en vararepresentant for studentrepresentantene. Det oppnevnes ikke varamedlemmer for
de øvrige medlemmene. Det skal tilstrebes at sammensetningen er i samsvar med Uhl § 4-4 og
likestillingslovgivningen.

§5 Saksbehandling
UU-HHN avholder møter normalt sett etter en oppsatt plan. Leder innkaller til møter og forbereder
saksliste sammen med sekretær som sender denne til medlemmene i rimelig tid før møtet (normalt en
uke før). LUUH kan invitere andre til å delta i møtet, da med talerett men uten stemmerett. Det føres
referat fra møter med opplysninger om hvem som var til stede og avgjørelser som ble tatt.
UU-HHN er vedtaksdyktig når minimum halvparten av medlemmene er tilstede.
Leder skal holde dekan orientert om viktige saker. Fakultetsdirektøren eller den denne bemyndiger er
sekretær for utvalget, og skal sikre at vedtak ikke faller utenfor gjeldende lov- og avtaleverk, og
eksisterende reglement og vedtak ved Handelshøgskolen.
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Mandat for Utdanningsutvalget ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap,
Nord universitet
Vedtatt av dekan ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap 23.03.2018

Virkeområde
Utdanningsutvalget ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap (FSH) er et rådgivende utvalg i saker
som gjelder studierelaterte forhold og kvalitet.

Mandat
Utdanningsutvalget v/FSH skal ivareta følgende områder:
a) være pådriver for studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet
b) være fakultetets operative verktøy i kvalitetssikring og kontroll av undervisningsvirksomheten
c) arbeide for å sikre og utvikle god opptakskvalitet, rammekvalitet, programkvalitet og
resultatkvalitet.

Saksområder
Følgende saksområder skal behandles av Utdanningsutvalget v/FSH og sendes som anbefaling til
dekan:
a) Strategisk behandling av satsningsområder for kvalitet.
b) Pedagogiske utviklingstiltak.
c) Utviklingstiltak for forskningsbasert undervisning.
d) Avviksbehandling og oppfølging.
e) Behandling av foreløpig og endelig studieportefølje.
f) Behandling av nye studieprogram.
g) Behandling av nye studieemner.
h) Behandling av omfattende endringer i eksisterende program.
i) Behandling av rapporter om studiekvalitet og evalueringer.
j) Initiere utvikling av studieadministrative rutiner.
k) Bidra til å synliggjøre kvalitetsarbeidet.
l) Oppnevning av eksternt panel/referansegrupper og behandling av rapporter fra disse.
m) Behandle studie- og utdanningssaker innen internasjonalisering og internasjonal utveksling, samt
strategisk arbeid med internasjonalisering og utveksling.
Utdanningsutvalget ved FSH kan vedta med orientering til dekan følgende sak:
n) Behandling av mindre emnerelaterte endringer

Sammensetning
Utdanningsutvalget v/FSH ledes av prodekan for utdanning. Følgende sammensetning fastsettes for
utvalget:




Prodekan utdanning (leder)
Alle studieprogramansvarlige(SPA) for våre bachelor- og mastergrads-program
Tre studentrepresentanter fra bachelor- og mastergradsprogram ved Fakultet for sykepleie og
helsevitenskap. Det er ønskelig at både heltids- og deltids-studenter er studentrepresentanter.

Studentrepresentantene utnevnes av studentforeningene for ett år av gangen. Utvalget velger selv
nestleder blant utvalgets ansatte-medlemmer.
Det velges personlige vararepresentant for studentrepresentantene. Det oppnevnes personlige
varamedlemmer for alle SPA. Det skal tilstrebes at sammensetningen er i samsvar med Uhl § 4-4
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(studentene skal ha minst 20 % av medlemmene i organet) og likestillingslovgivningen (i utvalg med 9
medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst 4.
Saksbehandling
Utdanningsutvalget v/FSH avholder møter normalt etter en oppsatt plan. Leder innkaller til møter og
forbereder saksliste sammen med sekretær som sender denne til medlemmene i rimelig tid før møtet
(normalt en uke før). Utdanningsutvalget v/FSH kan invitere andre til å delta i møtet, da med talerett,
men uten stemmerett.
Det føres kort og konsist referat. Møteprotokoll bekjentgjøres ved utsending til utvalgsmedlemmer og
legges ut på ansattes intranett. Innkalling, saksliste og møteprotokoll arkiveres i saksbehandler- og
arkivsystem «Public 360».
Utdanningsutvalget v/FSH er vedtaksdyktig når minimum halvparten av medlemmene er tilstede.

Utdanningsutvalgets leder skal holde dekan orientert. Fakultetsdirektøren/administrasjonssjefen eller
den denne bemyndiger er sekretær for utvalget, og skal sikre at vedtak ikke faller utenfor gjeldende
lov- og avtaleverk, og eksisterende reglement og vedtak ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
eller Nord universitet.
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Mandat for Utdanningsutvalget (UU) ved
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Nord Universitet
Vedtatt av dekan ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, 21.06.2017

§ 1. Virkeområde
Utdanningsutvalget (UU) er primært et rådgivende og koordinerende organ for fakultetets
utdanningsvirksomhet på lavere grad og høyere grad (begrenset til masternivå). Innenfor
definerte områder (se mandatets § 3.) har UU delegert fullmakt fra dekan til å fatte vedtak
på vegne av fakultetet. Utvalget ledes av prodekan utdanning på delegasjon fra dekan.
Utdanningsutvalgets operative og besluttende rolle er avgrenset til definerte områder.

§ 2. Mandat
UU ledes av prodekan utdanning. Dekan delegerer dette ansvaret i tråd med eget mandat.
UU har et særlig ansvar for en forsvarlig og kvalitetssikret drift av fakultetets bachelor- og
masterstudier (inkludert etter- og videreutdanningsstudier). UU skal arbeide for å sikre god
studieprogramkvalitet.

§ 3 Sammensetning
Utvalget består av Prodekan utdanning (leder), studiumsansvarlig for bachelor-, og
masterprogram, to studenter som representerer hhv. bachelor- og master studentene i
Bodø, og en representant for bachelorstudentene på Steinkjer.
Utvalget velger selv nestleder blant utvalgets medlemmer.
Studentrepresentantene med hver sin vara utnevnes av studentene (fortrinnsvis
studentforeningen) ved fakultetet for ett år.
Sammensetningen skal være i samsvar med UHL § 4-4 og likestillingslovgivningen.
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§ 4 Saksområder
UU har ansvar for
a) å bidra til å synliggjøre og skape bevissthet om studiekvalitetsarbeidet ved fakultetet
b) å sikre at universitetets kvalitetshåndbok som omhandler studier blir ivaretatt –
endelig vedtak.
c) å utarbeide og fremme årlig studiekvalitetsrapport – innstilling til dekan
d) behandling og oppfølging av studiebarometeret – endelig vedtak
e) fortløpende oppfølging av studierelaterte avvik ved fakultetet – endelig vedtak
(dekan skal fortløpende informeres om alle vesentlige avvik i organisasjonen)
f) oppnevning av sensorer og klagekommisjoner – endelig vedtak
g) behandling av rapporter fra tilsynssensorer og eksterne panel – endelig vedtak
h) re-akkreditering av studier – innstilling til dekan
i) kvalitetssikring av forslag til nye studieprogram og emner– innstilling til dekan
j) å utvikle og vedlikeholde eksisterende studieprogram og emner – innstilling til
dekan/endelig vedtak (avhengig av type endringer)
k) oppnevning av sensorer – endelig vedtak
l) kvalitetssikre at alle masterstudenter har fått oppgave og veileder i henhold til
gjeldende masterreglement– endelig vedtak
m) utviklingen av studieadministrative rutiner i samarbeid med fakultetets
studieadministrasjon
n) å delta på utdanningsseminarer i regi av Nord

§ 5 Saksbehandling
UU avholder møter etter en oppsatt plan der definerte tema går fram av årshjulet. I tillegg
kan saker av mer ad hoc-lignende karakter tas opp på agendaen i hvert møte. UUs sekretær
innkaller til møter og forbereder saksliste sammen med pro-dekan for undervisning.
Sekretær sender innkallingen til medlemmene i rimelig tid før møtet (normalt minimum en
uke før møtetidspunkt).
UU vil normalt gjennomføre vedtak basert på simpelt flertall ved avstemning der det oppstår
dissens. Dersom UU er delt, har Prodekan (ev. nestleder) dobbeltstemme.
UU kan invitere andre til å delta i møtet.
Det føres referat fra møter med opplysninger om hvem som var til stede og avgjørelser som
ble tatt. UU er vedtaksdyktig når minimum halvparten av medlemmene er til stede i møtet.
Normalt vil videre saksgang for UUs innspill være dekan og/eller ledergruppen ved
fakultetet, eller videre til sentralt utdanningsutvalg og/eller ledelsen ved Nord.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/01158-1
Hanne Solheim Hansen
Jan-Atle Toska
Møtedato

STUDIEPLANER OG EMNEBESKRIVELSER PÅ ENGELSK - AVKLARING AV
AMBISJONSNIVÅ
Forslag til vedtak:
Prorektor for utdanning fastsetter retningslinjer for studieplaner og emnebeskrivelser på
engelsk ut fra diskusjon og innspill i Utdanningsutvalgets møte.
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Sammendrag
Saken gjelder hvilket ambisjonsnivå Nord universitet skal legge seg på når det gjelder å ha
studieplaner og emnebeskrivelser også på engelsk.
Saksframstilling
Bakgrunn
Universitetet i Nordland (UiN) ble tildelt ECTS Label (European Credit Transfer System) for
perioden 2012 – 2015. Denne akkrediteringen dokumenterte høy kvalitet på engelskspråklig
studieinformasjon, og var viktig i universitetets satsing på internasjonalisering.
Krav til denne akkrediteringen var kort fortalt:
 Hele kurskatalogen (studiekatalogen) skal være oversatt til engelsk og tilgjengelig på
engelskspråklig webside hos institusjonen. Program- og emnebeskrivelse må være i
tråd med retningslinjer.
 Den engelskspråklige websiden må inneholde informasjon om en rekke forhold som
er viktig for internasjonale studenter.
 Institusjonene må dokumentere at utveksling av studenter (innreisende og
utreisende) er riktig sertifisert, det vil si, i tråd med prosedyrer. Dette gjøres gjennom
konkrete eksempler på utveksling; 3 innreisende studenter (fra ulike land, til ulike
studieprogram) og 3 utreisende studenter (fra ulike studieprogram og til ulike land)
Gjennom hele 2011 og store deler av 2012 arbeidet UiN fram grunnlag for søknad om denne
akkrediteringen. Blant annet ble hele studiekatalogen oversatt til engelsk og språket ble
kvalitetssikret (om lag 4000 sider). Ny engelskspråklig webside ble designet og strukturert for
imøtekomme kravene som labelen innebar.
EU bestemte av ulike grunner at ordningen med ECTS Label ikke skulle videreføres etter
2016. I 2015 vedtok det daværende Studiekvalitetsutvalget at UiN burde videreføre samme
høye kvalitet på studieplanarbeidet som ECTS Label krevde, det vil blant annet si
studieplaner og emnebeskrivelser på engelsk i alle studieprogram, også etter at denne
akkrediteringen gikk ut 31.12.2015. Dette er en ambisjon som er blitt videreført ved Nord
universitet.
Drøfting
Det er behov for å tenke igjennom hvilket ambisjonsnivå Nord universitet skal legge seg på i
årene framover når det gjelder studieplaner og emnebeskrivelser på engelsk. Satsing på innog utveksling av studenter tilsier at en videreføring av standarden fra ECTS Label kan være
ønskelig. Samtidig er det arbeidskrevende å opprettholde et slikt nivå. En kost/nyttevurdering av omfattende oversetting av studieplaner og emnebeskrivelser vil i mange
tilfeller trolig tilsi at vi bør ha et lavere ambisjonsnivå, ikke minst i studieprogram med lite
internasjonal rekruttering. Her er det ulike hensyn som trekker i forskjellig retning.
Utdanningsutvalget inviteres til å diskutere hvilket ambisjonsnivå Nord universitet bør ha.
Alternativer kan for eksempel være:
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Alle studieplaner og emnebeskrivelser skal oversettes til engelsk uansett program
(som om ECTS Label er videreført).
Bare studieprogram og emner med engelsk som undervisningsspråk, og dermed med
internasjonal rekruttering, skal ha alle studieplaner og emnebeskrivelser på engelsk.
Studieplanene i alle studieprogram oversettes til engelsk, mens emnebeskrivelser på
engelsk avgrenses til emner med undervisning på engelsk og internasjonal
rekruttering.
Det enkelte fakultet foretar en vurdering av egen studieporteføljer, herunder inn- og
utveksling, og satsing på internasjonalisering. Dekan beslutter deretter om
studieplaner og emnebeskrivelser bør oversettes/ikke oversettes til engelsk.
Det enkelte fakultet foretar en vurdering av egen studieporteføljer, herunder inn- og
utveksling, og satsing på internasjonalisering. Dekan avgir et forslag til rektoratet om
hvilke studieplaner og emnebeskrivelser bør oversettes/ikke oversettes til engelsk.

Vurdering
Saken legges åpent fram for Utdanningsutvalget uten tilråding.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/03863-3
Hanne Solheim Hansen
Thorbjørn Aakre, Elin Sommerli og Margrethe M. Solli

Saksgang

Møtedato
11.04.2018

RAPPORTERING AV UTDANNINGSKVALITET
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget vedtar framlagte forslag til rapporteringsmaler, med de
endringer som framkom i møtet.
2. Utdanningsutvalget ber fakultetene selv avgjøre hvilke emne- og
studieprogramrapporter som skal skrives og inngå i fakultetets kvalitetsrapport ut
over de vitnemålsgivende utdanningene.
3. Utdanningsutvalget vedtar utkast til årshjul for rapportering
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Saksframstilling
Bakgrunn
Rapportering av utdanningskvalitet inngår i det systematiske kvalitetsarbeidet ved Nord
universitet. Utdanningsutvalget får denne saken for å gi innspill til utviklingen av et
rapporteringssystem som:
 vil styrke forbedringsarbeidet med kvalitet i utdanningene
 skal gi utdanningsledere gode beslutningsgrunnlag
 har effektive og forutsigbare rapporteringsrutiner
 skal dokumentere det systematiske kvalitetsarbeidet
Drøfting
I Studietilsynsforskriften § 4-1 tydeliggjøres kravene til det systematiske kvalitetsarbeidet for
universitetet:
(1) Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige områder av
betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.
(2) Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer. Institusjonen skal
gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter.
(3) Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene i
forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutdanning § 3-1 til § 3-4 og
kapittel 2 i denne forskrift, og eventuelle tilleggskrav fastsatt av institusjonen.
(4) Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere kvaliteten i
alle studietilbud.
(5) Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke eventuelt
sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp innen rimelig tid.
(6) Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling
av institusjonens samlede studieportefølje.

Rapportering er en sentral del i det systematiske kvalitetsarbeidet. Gjennom
rapporteringsprosessen vil status på kvalitetskravene, egne kvalitetsindikatorer og
utviklingsområder tydeliggjøres. Denne informasjonen legger grunnlaget for å kunne
iverksette forbedringer. Rapportene gir både god ledelsesinformasjon og er en
informasjonskilde for ansatte med ansvar og oppgave innen utdanningsområdet på de ulike
nivåene. Videre vil rapportene bidra til å dokumentere det systematiske kvalitetsarbeidet og
være et bidrag i utviklingen av en god kvalitetskultur.
Rapporteringslinjen for utdanningskvalitet fra emneansvarlig opp til styre
For å sikre god kvalitet i rapportene, bør det være sammenheng mellom de ulike
rapporteringsnivåene. Forslaget til rapporteringsmaler har forsøkt å ivareta dette. I vedlegg
viser vi sammenheng mellom rapporteringsnivåene.
Det kan være en fordel at spørsmålene er like fra år til år, slik at vi kan følge utviklingen over
tid. På den andre siden, kan samme spørsmål fra år til år, medføre at kvalitetsområder
oversees. Et åpen felt for kommentarer åpner for at fakultetene og studieprogramansvarlig
kan ta opp forhold som ikke dekkes av de faste spørsmålene.
Rektor legger årlig fram en rapport for styret om utdanningskvalitet ved Nord universitet.
Denne rapporten legges normalt til styrets oktober-møte. Dette legger igjen føringer for
frister for når fakultetsrapportene må være innsendt (se utkast til årshjul).
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Rapporten bygger dels på informasjon fra fakultetsrapportene, dels på datagrunnlag fra
nasjonale statistikker og undersøkelser o.l. Kvalitetsrapporten skal gi styret informasjon og
kunnskap om status på sentrale områder innen utdanningsområdet. Ut fra denne, skal styret
kunne vurdere om Nord universitet oppfyller kravene til systematisk kvalitetsarbeid. Styret
kan også be om at det iverksettes forbedringsprosesser på områder med svakhetstegn (f.eks
i forbindelse med behandlingen av Studiebarometeret). Rapporten skal også gi status på
forbedringsprosesser som styret allerede har iverksatt.
Fakultetenes kvalitetsrapporter er på mange områder lik rektors rapport til styret, men
dekker ansvarsområdet for fakultetet. Fakultetene skal svare for kvaliteten i sine
studieprogram. De er derfor avhengig av å få kunnskap om status på de enkelte
studieprogram. Rapportering fra studieprogram til fakultet bør derfor bidra til å gi
fakultetene tilstrekkelig oversikt over sentrale forhold, uten at rapporteringen blir for
arbeidskrevende. I mal for studieprogramrapport er det laget tabeller for utfylling, der
studieprogramansvarlig bes gi en enkel vurdering på Studietilsynsforskriften § 2-2 og § 2-3.
Studieprogrammene består av emner, og det er her studentene «møter» universitetet
gjennom undervisning, veiledning og vurderingsordninger. Emnerapportene skal
dokumentere hvordan studentene er involvert i evalueringer av emner. Videre skal
emnerapporten gi signal hvis det er behov for revisjon av studieplan.
Tabell 1 Utkast til årshjul

Hva
Sak i UU, 11.4.2018: Godkjenne maler for rapportering
av utdanningskvalitet
Utsending av rapporteringsmaler til fakultetene
Emnerapport til SPA
Studieprogramrapport til fakultet
Sak i lokalt UU?
Oversendelse av fakultetsrapport til studiedirektør
Sak i LMU: Kvalitetsrapport om utdanning for 2017-2018
Sak i UU: Kvalitetsrapport om utdanning for 2017-2018
Sak i styret, 25.10.2018: Kvalitetsrapport om utdanning
for 2017-2018

Ansvar
Kvalitetsgruppa

Når (frist)
05.4.2018

Kvalitetsgruppa
Emneansvarlig
SPA
Prodekan
Dekan
Kvalitetsgruppa
Kvalitetsgruppa
Studiedirektør

16.4.2018
Fakultetet setter intern frist
Fakultetet setter intern frist
Fakultetet setter intern frist
15.9.2018
?
?
11.10.2018

I prinsippet bør alle studieprogram og emner rapportere opp til fakultet. Studieavdelingen
foreslår at fakultetene bør avgjøre om «små» studieprogram som inngår i «større» skal
rapportere.
Fakultetsrapportene ble vedlagt rektors årlige rapport om utdanningskvalitet for 2016/2017.
Studieavdelingen ønsker at fakultetsrapportene følger rektors rapport til styret også i
framtida.

Emnerapport

Studieprogramrapport

Figur 1 Rapporteringslinje for utdanningskvalitet

Fakultetsrapport

Rektors rapport om
utdanningskvalitet til
styret
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Styrets bestilling og innspill vedrørende rapportering
I forbindelse med styrets behandling av 124/17 Kvalitetsrapport for utdanning 2016/2017,
sak 137/17 Systematisk kvalitetsarbeid for utdanning ved Nord universitet og sak 27/18
Studiebarometeret 2017 - Resultater og oppfølging, har styret gitt føringer for oppfølging på
utvalgte områder. Styret ønsker tilbakemelding på områdene gjennom den årlige
kvalitetsrapporten.
Fra styresak 124/17:
 Styret ber om at rektor vurderer om neste års rapport i større grad kan struktureres
rundt NOKUTs seks krav til systematisk kvalitetsarbeid.
 Styret ber også om at rektor, i framtidige rapporteringer, legger større vekt på
hvordan kvalitetsarbeidet på programnivå gjennomføres, og hvordan gjennomførte
analyser leder til forbedringer og sterkere kvalitet i utdanningsprogrammene.
 Styret ber rektor iverksetter nødvendige kvalitetsfremmende tiltak innen følgende
områder:
o Internasjonalisering, spesielt studentutveksling
o Pedagogiske, didaktiske og digitale kompetansehevingstiltak for undervisere
o Etablere en meritteringsordning for fremragende undervisere
Fra styresak 137/17:
 Styret ber rektor sørge for at kvalitetssystemet for utdanning med tilhørende
dokumenter og kvalitetshåndbok, videreutvikles og holdes oppdatert i henhold til
krav i forskrifter og organisasjonens behov, og integreres i Kvalitet i Nord.
 Styret ber om å bli holdt orientert om kvalitetsarbeidet gjennom den årlige
kvalitetsrapporten om utdanning og en årlig rapport om ph.d-utdanningene ved Nord
universitet. Revidering og oppdatering av systemet knyttes til dette.
 Styret ber om at man kommer tilbake med konkret målsetting og indikatorer for
kvalitet, samt en plan for forankring og rutiner for gjennomføring av det systematiske
kvalitetsarbeidet i utdanningen.
Fra styresak 27/18:
 Styret ber rektor sette i gang et prosjekt for å øke studentenes tidsbruk i studiene.
 Styret ber rektor sørge for god oppfølging av studier med kvalitetsavvik:
studieprogram med lav score og tverrgående områder.
 Styret peker på at det bør sikres gode nok arenaer for studentenes medvirkning.
Kvalitetsindikatorer
Styret har bedt om 5-6 kvalitetsindikatorer som følges over år. Disse skal inngå i den årlige
kvalitetsrapporten. De har bedt om at indikatorene skal dekke rekruttering, gjennomføring
på normert tid, frafall, samt noe fra studiebarometeret. Styret har i forbindelse med
presentasjon av resultater fra Studiebarometeret (sak 27/18), ønsket at det skal settes fokus
på studentenes tidsbruk på studier. Det blir derfor naturlig å velge både «studentenes
tidsbruk på studier» og «alt i alt fornøyd med» som kvalitetsindikatorer fra
studiebarometeret.
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Det er en fordel å velge kvalitetsindikatorer som både er lett tilgjengelig og der det kan lages
tidsserier. De valgte indikatorene dekker disse kravene.
Følgende kvalitetsindikatorer er foreslått:
1. Kvalifiserte søkere pr. budsjetterte studieplass
2. Gjennomføring på normert tid (vitnemålsgivende)
3. Frafall underveis i studiet (vitnemålsgivende)
4. Fra studiebarometeret: «alt i alt fornøyd med»
5. Fra studiebarometeret: «arbeidstid på studier» (organisert+selvstudier)
Hvorfor benytte rapporteringsmaler
I arbeidet med utarbeidelsen av de ulike rapporteringsmalene har utgangspunktet vært
punktene i Studietilsynsforskriftens § 4-1, styrets vedtak om særlige fokusområder og
bestillingen av 5-6 kvalitetsindikatorer.
Ved bruk av maler sikres god sammenheng i rapportering fra emneansvarlig og opp til styret.
Malene vil sikre at alle områder styret ønsker tilbakemelding på blir rapportert. Videre vil
bruk av de samme malene, gjøre det mulig å følge utviklingen over år og gi forutsigbarhet for
de som skal rapportere. Bruk av maler vil dessuten være et viktig verktøy for å dokumentere
det systematiske kvalitetsarbeidet.
Malene vil bli gjort tilgjengelig på universitets nettside om kvalitetssystem. I tillegg at de vil
bli oversendt prodekaner for utdanning per epost.
Oppsummering
 Det er utarbeidet forslag til maler til emne-, studieprogram- og fakultetsrapport.
 Rapporter fra vitnemålsgivende studieprogram inngår i fakultetsrapportene.
 Fakultetene avgjør om rapportering fra studieprogram som ikke er vitnemålsgivende,
skal inngå i fakultetsrapporten.
 Rektors rapport om utdanningskvalitet til styret, legger føringer for fakultetenes frist
for innsending av rapport til studiedirektør.
 Det er valgt 5 kvalitetsindikatorer som skal følges over år.
Utdanningsutvalget bes om å gi innspill på:
 Er spørsmålene i mal til fakultetsrapport, studieprogramrapport og emnerapport
hensiktsmessige?
 Har utdanningsutvalget kommentarer til valg av kvalitetsindikatorer?

Vedlegg:
Oversikt rapportering
Fakultetets rapport om utdanningskvalitet til rektor
Studieprogramrapport fra studieprogramansvarlig til fakultet
Emnerapport fra emneansvarlig til studieprogramansvarlig
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Krav til det systematiske
kvalitetsarbeidet
Studietilsynsforskriften
§4-1(1)

Studietilsynsforskriften
§4-1(2)

Studietilsynsforskriften
§4-1(3)

Studietilsynsforskriften
§4-1(4 og 5)

Rektors rapport

Fakultetsrapport

Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i
en strategi og dekke alle vesentlige områder av
betydning for kvaliteten på studentenes
læringsutbytte.
Kvalitetsarbeidet skal være forankret i
institusjonens styre og ledelse på alle nivåer.
Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra
til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og
studenter.

På hvilken måte blir dette ivaretatt i fakultets
strategi/handlingsplan?

Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk
kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller kravene
i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i
høyere utdanning og eventuelle tilleggskrav fastsatt
av institusjonen.
(4) Institusjonen skal systematisk innhente
informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere
kvaliteten i alle studietilbud.

Hvordan gjennomføres kvalitetsarbeidet på
studieprogramnivået?
Hvilke tiltak er iverksatt for å etablere en
kvalitetskultur blant ansatte og studenter ved
fakultetet?
Hva er status for fakultetet når det gjelder å
dekke:
1. Studietilsynsforskriften § 2-2 Krav til
studietilbudet
2. Studietilsynsforskriften § 2-3 Krav til fagmiljø
Hvilke forbedringer har kvalitetsarbeidet ført til?
Hvordan fanger fakultetets kvalitetsarbeid opp
eventuelle tegn på sviktende kvalitet i
studieprogrammene?

(5) Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å
utvikle kvaliteten i studietilbudene og avdekke
eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal
rettes opp innen rimelig tid.
Spørsmål fra styret (Sak
137/17 pkt. 4: Styret ber
om at man kommer
tilbake med konkrete
målsetting og indikatorer
for kvalitet, samt en plan
for forankring og rutiner
for gjennomføring av det
systematiske
kvalitetsarbeidet i
utdanningen.

Hvilke forbedringer har kvalitetsarbeidet ført til?
Kommenter utviklingen og eventuelle iverksatte
tiltak på disse 5 områdene:
1. Kvalifiserte søkere pr. budsjetterte studieplass
2. Gjennomføring på normert tid
(vitnemålsgivende)
3. Frafall underveis i studiet (vitnemålsgivende)
4. Fra studiebarometeret: «alt i alt fornøyd med»
5. Fra studiebarometeret: «arbeidstid på studier»
(organisert+selvstudier)

Studietilsynsforskriften
§4-1(6)

Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i
kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk
utvikling av institusjonens studieportefølje

Styrevedtak sak 124/17

Styret ber rektor iverksette nødvendige
kvalitetsfremmende tiltak innen
internasjonalisering, spesielt studentutveksling

Kommenter utviklingen og eventuelle iverksatte
tiltak på disse 5 områdene:
1. Kvalifiserte søkere pr. budsjetterte
studieplass
2. Gjennomføring på normert tid
(vitnemålsgivende)
3. Frafall underveis i studiet (vitnemålsgivende)
4. Fra studiebarometeret: «alt i alt fornøyd
med»
5. Fra studiebarometeret: «arbeidstid på
studier» (organisert+selvstudier)

Studieprogramrapport

Emnerapport

Hvilke tiltak er iverksatt for å etablere en
kvalitetskultur blant ansatte og studenter på
studieprogrammet?

I hvilken grad oppfyller studieprogrammet
kravene i Studietilsynsforskriften § 2-2 og §
2-3 Krav til fagmiljø? (Egen tabeller)

Gi eksempler på forbedringstiltak i
studieprogrammet, der data fra relevante
kilder (evalueringer, studiebarometeret,
tilbakemeldinger fra studentene, statistikker
o.l.) er brukt som grunnlag.

Resultat og oppfølging av emneevaluering

Hvordan fanger kvalitetsarbeidet opp
eventuelle tegn på sviktende kvalitet i
studieprogrammet?

Eventuelle behov for endringer i
emnebeskrivelse/studieplan?

Hvordan er studentene blitt involvert i
kvalitetsarbeidet på studieprogrammet?

Hvordan har resultater fra kvalitetsarbeidet blitt
brukt som grunnlag for vurdering og utvikling av
fakultetets studieportefølje og hvilke endringer
har dette eventuelt ført til?
Hva er hovedutfordringene for å nå målet om økt
studentmobilitet?

Hva er hovedutfordringene for å nå målet om
økt studentmobilitet i studieprogrammet?

Hvilke tiltak har fakultetet iverksatt for å øke
omfanget av internasjonalisering?
Andre forhold som ønskes kommentert:

Hvilke tiltak er iverksatt for å øke graden av
internasjonalisering på studieprogrammet?
Andre forhold som ønskes kommentert:
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Fakultetets rapport om utdanningskvalitet til rektor
1. Institusjonens kvalitetsarbeid skal være forankret i en strategi og dekke alle vesentlige
områder av betydning for kvaliteten på studentenes læringsutbytte.
 På hvilken måte blir dette ivaretatt i fakultets strategi/handlingsplan?
2. Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer.
Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant
ansatte og studenter.
 Hvordan gjennomføres kvalitetsarbeidet på studieprogramnivået?
 Hvilke tiltak er iverksatt for å etablere en kvalitetskultur blant ansatte og studenter
ved fakultetet?
3. Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller
kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og eventuelle
tilleggskrav fastsatt av institusjonen.
 Hva er status for fakultetet når det gjelder å dekke:
1. Studietilsynsforskriften § 2-2 Krav til studietilbudet
2. Studietilsynsforskriften § 2-3 Krav til fagmiljø
4. Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere
kvaliteten i alle studietilbud. Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten
i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp
innen rimelig tid.
 Hvilke forbedringer har kvalitetsarbeidet ført til?
 Hvordan fanger fakultetets kvalitetsarbeid opp eventuelle tegn på sviktende
kvalitet i studieprogrammene?
 Kommenter utviklingen og eventuelle iverksatte tiltak på disse 5 områdene:
1. Kvalifiserte søkere pr. budsjetterte studieplass
2. Gjennomføring på normert tid (vitnemålsgivende)
3. Frafall underveis i studiet (vitnemålsgivende)
4. Fra studiebarometeret: «alt i alt fornøyd med»
5. Fra studiebarometeret: «arbeidstid på studier» (organisert+selvstudier)
5. Styret ber rektor iverksette nødvendige kvalitetsfremmende tiltak innen internasjonalisering,
spesielt studentutveksling
 Hva er hovedutfordringene for å nå målet om økt studentmobilitet?
 Hvilke tiltak har fakultetet iverksatt for å øke omfanget av internasjonalisering?
6. Resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk
utvikling av institusjonens studieportefølje
 Hvordan har resultater fra kvalitetsarbeidet blitt brukt som grunnlag for vurdering
og utvikling av fakultetets studieportefølje og hvilke endringer har dette eventuelt
ført til?
7. Andre forhold som ønskes kommentert:
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Studieprogramrapport fra studieprogramansvarlig til fakultet
Gjelder alle vitnemålsgivende studier
Dato:
Studieprogram:
Studieprogramansvarlig:
Eventuelle samarbeidende fakultet:
1. Kvalitetsarbeidet skal være forankret i institusjonens styre og ledelse på alle nivåer.
Institusjonen skal gjennom kvalitetsarbeidet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant
ansatte og studenter.
 Hvordan gjennomføres kvalitetsarbeidet på studieprogrammet?
 Hvilke tiltak er iverksatt for å etablere en kvalitetskultur blant ansatte og
studenter?
2. Institusjonen skal ha ordninger for å systematisk kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller
kravene i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og eventuelle
tilleggskrav fastsatt av institusjonen.


Gjør en enkel vurdering av i hvilken grad studieprogrammet oppfyller kravene i
Studietilsynsforskriften § 2-2 Krav til studietilbudet og § 2-3 Krav til fagmiljøet?
(Grønt = ok, gul = sårbar, rød = tiltak må iverksettes)

Krav til studietilbudet
§ 2-2. (1) Læringsutbyttet for studietilbudet
skal beskrives i samsvar med Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring,
og studietilbudet skal ha et dekkende navn.
§ 2-2. (2) Studietilbudet skal være faglig
oppdatert, og ha tydelig relevans for videre
studier og/eller arbeidsliv.
§ 2-2. (3) Studietilbudets samlede
arbeidsomfang skal være på 1500– 1800 timer
per år for heltidsstudier.
§ 2-2. (4) Studietilbudets innhold, oppbygging
og infrastruktur skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet.
§ 2-2. (5) Undervisnings-, lærings- og
vurderingsformer skal være tilpasset
læringsutbyttet for studietilbudet. Det skal
legges til rette for at studenten kan ta en aktiv
rolle i læringsprosessen.
§ 2-2. (6) Studietilbudet skal ha relevant
kobling til forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid.
§ 2-2. (7) Studietilbudet skal ha ordninger for
internasjonalisering som er tilpasset
studietilbudets nivå, omfang og egenart.
§ 2-2. (8) Studietilbud som fører fram til en
grad skal ha ordninger for internasjonal
studentutveksling. Innholdet i utvekslingen
skal være faglig relevant.
§ 2-2. (9) For studietilbud med praksis skal det
foreligge praksisavtale mellom institusjon og
praksissted.

Grønt

Gul

Rød

Gul og rød må Kommenteres!
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Krav til fagmiljøet
§ 2-3. (1) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet
skal ha en størrelse som står i forhold til antall
studenter og studiets egenart, være
kompetansemessig stabilt over tid og ha en
sammensetning som dekker de fag og emner
som inngår i studietilbudet.
§ 2-3. (2) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet
skal ha relevant utdanningsfaglig kompetanse.
§ 2-3. (3) Studietilbudet skal ha en tydelig
faglig ledelse med et definert ansvar for
kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet.
§ 2-3. (4) Minst 50 prosent av årsverkene
knyttet til studietilbudet skal utgjøres av
ansatte i hovedstilling ved institusjonen. Av
disse skal det være ansatte med minst
førstestillingskompetanse i de sentrale delene
av studietilbudet.
§ 2-3. (5) Fagmiljøet tilknyttet studietilbudet
skal drive forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid, og faglig utviklingsarbeid, og
skal kunne vise til dokumenterte resultater
med en kvalitet og et omfang som er
tilfredsstillende for studietilbudets innhold og
nivå.
§ 2-3. (6) Fagmiljøet tilknyttet studietilbud
som fører fram til en grad skal delta aktivt i
nasjonale og internasjonale samarbeid og
nettverk som er relevante for studietilbudet.
§ 2-3. (7) For studietilbud med obligatorisk
praksis skal fagmiljøet tilknyttet studietilbudet
ha relevant og oppdatert kunnskap fra
praksisfeltet. Institusjonen må sikre at
praksisveilederne har relevant kompetanse,
og erfaring fra praksisfeltet.

Grønt

Gul

Rød

Gul og rød må Kommenteres!

3. Institusjonen skal systematisk innhente informasjon fra relevante kilder for å kunne vurdere
kvaliteten i alle studietilbud. Kunnskap fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å utvikle kvaliteten
i studietilbudene og avdekke eventuelt sviktende kvalitet. Sviktende kvalitet skal rettes opp
innen rimelig tid.
 Hvordan er studentene blitt involvert i kvalitetsarbeidet på studieprogrammet?
 Gi eksempler på forbedringstiltak i studieprogrammet, der data fra relevante kilder
som f.eks. studiebarometeret, evalueringer og statistikker, er brukt som grunnlag.
 Hvordan fanger kvalitetsarbeidet opp eventuelle tegn på sviktende kvalitet i
studieprogrammet?
4. Styret ber rektor iverksette nødvendige kvalitetsfremmende tiltak innen internasjonalisering,
spesielt studentutveksling
 Hva er hovedutfordringene for å nå målet om økt studentmobilitet i
studieprogrammet?
 Hvilke tiltak er iverksatt for å øke graden av internasjonalisering på
studieprogrammet?
5. Andre forhold som ønskes kommentert:
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Emnerapport, fra emneansvarlig til studieprogramansvarlig
Dato:
Emneansvarlig:
Emnekode og tittel:
Studieprogram emnet inngår i:
Emnet ble gjennomført år/semester:

1. Studentevaluering av emne:
ja

nei

Midtveisevaluering
Sluttevaluering
Er resultatene diskutert med studentgruppen

2. Resultat fra evalueringene:
Studentene er:
Hovedinntrykket av studentenes
tilbakemelding på emnet

godt fornøyd

fornøyd

mindre fornøyd

3. Oppfølging av evalueringene:
ja

nei

Har evalueringen medført endring for studentene som tok emnet?
Er det behov for å gjøre andre endringer for kommende studentkull?
(Hvis "ja", se pkt. 4)

4. Behov for endring i emnebeskrivelse/studieplan?
Nevn i stikkord de endringene som er gjort eller ønskes gjennomført (læringsutbyttebeskrivelse,
undervisningsform, vurderingsform, rekkefølge på emner o.l.).
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

18/01277-1
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche

Saksgang
Utdanningsutvalget 11.04.2018

Møtedato
11.04.2018

KSS PROSESSBESKRIVELSE - ETABLERING OG AKKREDITERING AV NYTT
STUDIEPROGRAM
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget støtter forslag til KSS prosessbeskrivelse for etablering og akkreditering
av nytt studieprogram, med de innspill til endringer som framkom i møtet.
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Sammendrag
Det skal utarbeides prosessbeskrivelser for alle viktige områder innenfor Utdanning. I denne saken
legges fram prosessbeskrivelse for etablering og akkreditering av nytt studieprogram. Skriv om eget
reglement for etablering? Oppsummere saken kort.

Saksframstilling
Bakgrunn
På universitetets hjemmeside kan vi lese følgende:
«Kvalitetssikringssystem for utdanningsvirksomheten
Alle universiteter og høgskoler i Norge skal ha et system for kvalitetssikring som bidrar til
kontinuerlige forbedringer i utdanningstilbudene. Systemet skal gi institusjonen et godt
grunnlag for egenvurdering og kvalitetsforbedring.»
Studieavdelingen ivaretar KSS prosessbeskrivelser for følgende områder;
Studieportefølje
Etablering og akkreditering av nytt studieprogram
Reakkreditering av eksisterende studieprogram
Studieplanarbeid (herunder årlig studieplanarbeid)
Opptak
Eksamen
Vitnemål
Ph.d. utdanningen
Internasjonalisering

Forslag presenteres dekaner og
prodekaner april.
Forslag presenteres UU 11. april
Forslag presentert UU 27. februar,
oppdatert og publisert på web
Forslag presentert UU 27. februar,
oppdatert og publisert på web
Utarbeidet, publisert på web
Under utarbeidelse
Under utarbeidelse
Utarbeidet, publisert på web
Utarbeidet, publisert på web

Denne saken gjelder prosessbeskrivelse for etablering og akkreditering av nytt studieprogram.

Skriv mer!
Drøfting

Vurdering

Vedlegg:
KSS prosessbeskrivelse – Etablering og akkreditering av nytt studieprogram.

skrivelse - Etablering og akkreditering av nytt studieprogram - 18/01277-1 KSS prosessbeskrivelse - Etablering og akkreditering av nytt studieprogram : KSS prosessbeskrivelse utkast pr 01.03.2018 - Etablering og akkreditering av nytt studieprogram

PROSESSBESKRIVELSE – UTDANNINGSKVALITET - PROSESSBESKRIVELSE

PROSESSBESKRIVELSE –
Etablering og akkreditering av
nye studieprogram over 30
studiepoeng
Tittel
Formål
Prosesstart
Prosesslutt
Kvalitetskrav

Tidsfrister
Prosessansvarlig
Prosesseier
Dato revidert
(årlig revidering)

Etablering og akkreditering av nye studieprogram over 30 studiepoeng
Etablere og kvalitetssikre nye studieprogram
Behov for etablering av nytt studieprogram over 30 studiepoeng
Nytt studieprogram i vedtatt portefølje og ferdig akkreditert
Studiekvalitetsforskriften
Studietilsynsforskriften
Reglement for etablering av studier og studieplaner ved Nord universitet
Forskrift om opptak til høyere utdanning
Forskrift om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid
ved universiteter og høgskoler
Forskrift om krav til mastergrad
Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
Mai: Innmelding til foreløpig studieportefølje
1. sept: Søknad om etablering og akkreditering
Prorektor for utdanning
Rektor
1.3.2018

Trinn Ansvarlig rolle og aktivitet
1.

2.

3.

4.

Dekan
Innmelding av nytt
studieprogram i
forbindelse med foreløpig
studieportefølje.
(mai)
Styret
Vedtak om foreløpig
studieportefølje
(juni)
Lokalt utdanningsutvalg
Kvalitetssikre etableringsog akkrediteringssøknad
Dekan
Innsending av søknad om
etablering og akkreditering
(Frist 1. september)

Utfyllende
kommentarer

Tilhørende dokumenter/rutiner



Dekanvedtak
Se prosessbeskrivelse: Vedtak
av endelig studieportefølje

Styrevedtak

Gir råd til dekan om
godkjenning av søknad
om akkreditering.

Vedtak i lokalt utdanningsutvalg

Dekanvedtak

PROSESSBESKRIVELSE – UTDANNINGSKVALITET - PROSESSBESKRIVELSE
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PROSESSBESKRIVELSE – UTDANNINGSKVALITET - PROSESSBESKRIVELSE

5.

6.

7.

8.

Studieavdelingen
Mottar søknad,
forbereder styresak om
etablering og forbereder
sak til utdanningsutvalget
om akkreditering.
Utdanningsutvalget
Kvalitetssikring av
akkrediteringssøknad

Rektor
Gjør vedtak om
akkreditering av nye
studier
Studieavdelingen
Formidling av
rektorvedtak til fakultet,
kommunikasjon og
opptak.

Anbefaler overfor rektor
om studie-programmet kan
akkrediteres eller ikke.
Forbereder rektorvedtak
etter UU-vedtak.

Vedtak i UU

Rektorvedtak

Rektorvedtaket innebærer
at studieprogrammet
inngår i studieporteføljen.

Registrering i FS av nytt
studieprogram

PROSESSBESKRIVELSE – UTDANNINGSKVALITET - PROSESSBESKRIVELSE

39/18 Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister - 18/01296-1 Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister : Master- og bacheloroppgaver – innleveringsfrister

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/01296-1
Hanne Solheim Hansen
Brynjar Jørstad/ Åse Irene Norum Skatland
Møtedato
11.04.2018

MASTER- OG BACHELOROPPGAVER – INNLEVERINGSFRISTER
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget gir tilslutning til at det skal være felles faste frister for innlevering av
master- og bacheloropgaver, samt at det ikke skal gis individuelle frister eller utsettelser.
Utdanningsutvalget gir tilslutning til de foreslåtte frister for bacheloroppgaver og alternativ
nr 1/2 for masteroppgaver.
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Sammendrag
Innleveringsfrister på master- og bacheloroppgaver er ikke samkjørte i Nord. De tidligere
avdelingene/fakultetene har hatt ulik praksis. Det er behov for en samkjøring for å gjøre
prosessen mer effektiv.
Det foreslås en samordning av frister og at det ikke gis individuelle utsettelser på disse
fristene slik en del har operert med.

Saksframstilling
Bakgrunn
Master- og bacheloroppgaver er større, avsluttende oppgaver som studentene som
hovedregel leverer ved slutten av studieløpet. Vurderingsformen kan variere, men er oftest
innlevering av et skriftlig produkt med eller uten muntlig justering. Innlevering av master- og
bacheloroppgaver defineres som en eksamen og bestemmelsene i forskrift om studier og
eksamen gjelder. Forskriften sier ikke noe om frister for innlevering av oppgave.
Hovedregelen for alle type vurderingsformer er at det tilbys en ordinær og en ny eksamen i
et emne hvert studieår. Unntak er studier med progresjonskrav, hvor eksamen kan avvikles
flere ganger i løpet av studieåret.
Innleveringsfrister på master- og bacheloroppgaver er ikke samkjørte i Nord. De tidligere
avdelingene/fakultetene har hatt ulik praksis. Mens noen har åpnet for flere innleveringsfrister i løpet av studieåret, har andre operert med en ordinær innleveringsfrist i mai. Der
det kun har vært tilbudt en ordinær innleveringsfrist, er det satt opp ny innleveringsfrist i
høstsemesteret for studenter som har krav på at ny (kontinuasjons) eksamen blir avviklet, jf
forskriftens §7-3.
Drøfting
Erfaringen viser at flere studenter ikke får avsluttet arbeidet med master- og
bacheloroppgaven innen fastsatt frist i vår-/høstsemesteret og tar kontakt om individuelle
innleveringstidspunkt. Det kan være flere årsaker til at en student ikke får ferdigstilt
oppgaven innen fristen, eksempelvis uforutsette problemer med innhenting av data, stor
arbeidsbelastning totalt, personlige forhold.
Bacheloroppgaver er eksamen på lavere grad med sensurfrist på 3 uker for oppgaver under
20 studiepoeng, og 4 uker for de på 20 studiepoeng eller mer. Masteroppgaver er eksamen
på høyere grads nivå, normalt med arbeidsbelastning på 30 studiepoeng. Sensurfristen på
masteroppgaver er 6 uker. Flere mastergradsstudier er lagt opp som deltidstudier og en stor
del av studentene kombinerer studier med jobb.
Gjennomføring av master- og bacheloroppgaver krever både faglig og administrativ
oppfølging. Fag har ansvar for å veilede og sensurere, registrere sensur i Inspera, evt gi
begrunnelse og foreta ny sensur ved klage. Flere innleveringsfrister vil ha konsekvenser for
arbeidsfordeling i studieåret for fagansatt med ansvar for oppfølging av studentene.
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Administrasjon klargjør for eksamen i FS /Inspera, informerer studentene, registrerer og gir
tilganger til sensorene, sender ut og mottar sensurliste, registrerer og godkjenner sensur
(der det ikke gjøres digitalt), administrerer begrunnelse og klage og skriver ut vitnemål.
Faglig oppfølging, administrering og kvalitetssikring av eksamen krever ressurser. Flere ulike
faste eller individuelle innleveringsfrister er mer krevende å følge opp og lite forutsigbart for
de involverte. Med konsentrasjon av eksamensavviklingene/innleveringsfristene kan de
faglige og administrative ressursene brukes på en mer effektiv måte.
Forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet §7-2 «1. Ordinær eksamen avholdes
normalt i det semesteret undervisningen i emnet avsluttes.»
§7-3 «3. Ny eksamen arrangeres normalt i påfølgende semester. Det arrangeres normalt kun
en ny eksamen i perioden mellom to ordinære eksamener.»
Nord universitet har som målsetting at studentene skal gjennomføre studiene på normert
tid. Hovedregelen er at det avvikles en ordinær eksamen i det semesteret undervisningen i
emnet avsluttes og eventuelt ny eksamen påfølgende semester. Erfaringen viser at flere
studenter har utfordringer med å få ferdig bachelor-/masteroppgaven innen ordinær frist og
fakultetene har åpnet for flere innleveringsfrister.
Ved å operere med flere innleveringsfrister slipper studentene å vente lenge etter at de
normalt skulle vært ferdig med studiet, før de kan levere oppgaven og få vitnemål.
Forsinkelse i et eventuelt videre studieløp begrenses og studenten kan starte jobbsøking
tidligere. Det er større sjanse for at studenten leverer oppgaven og fullfører studiet når det
ikke er for lenge til neste innleveringsfrist. Behovet for flere innleveringsfrister er større for
masteroppgaver grunnet større omfang og at studenter ofte kombinerer jobb og studier.
Med flere innleveringsfrister i semesteret kan det være lettere for studentene å utsette
innleveringen fordi det er kort tid mellom fristene og en utsettelse vil ikke ha store
konsekvenser.
Studenter har i forbindelse med skriving av bachelor- eller masteroppgave krav på et gitt
antall veiledningstimer med fag/veileder. Flere innleveringsfrister vil ha konsekvenser for
fagansattes arbeidsplaner og behovet for ressurser til veiledning, muntlig og sensurering kan
bli en utfordring når arbeidsbelastningen sammenfaller med ansvar for undervisning,
forskning og andre viktig oppgaver.
Flere bachelor- og mastergradsstudier har 15. mai og 15. november som frist for innlevering.
Med innleveringsfrist 15. mai vil bacheloroppgaver med sensurfrist på 3-4 uker normalt være
ferdig sensurert til midten av juni og vitnemål kan utstedes før ferien. Flere studier har
praktisert 15. november som frist i høstsemesteret. Sensuren vil foreligge i midten av
desember og vitnemål kan ferdigstilles i desember eventuelt i januar. Avvikling av muntlig og
sensurarbeid vil komme etter at undervisningen er avsluttet og sammen med
hovedeksamensperiodene i mai/juni og november/desember. Studenter som utsetter
innlevering fra 15. mai til 15. november blir et halvt år forsinket i forhold til normal
progresjon.
Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid og mer omfattende enn
bacheloroppgaver. Med 6-ukers sensurfrist skal sensuren ved levering 15. mai bli kunngjort
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senest i slutten av juni. Vitnemål kan utstedt før ferien eventuelt i august. Med
innleveringsfrist 15. november skal sensuren normalt være avsluttet senest i slutten av
desember og vitnemål bli utskrevet i løpet av januar. Med innleveringsfrist 15. mai og 15.
november vil eventuelt muntlig og sensurering komme etter at undervisningen er avsluttet
for semesteret og sammen med hovedeksamensperiodene. Studenter som utsetter
innlevering fra 15. mai til 15. november blir et halvt år forsinket i forhold til normal
progresjon.
Innleveringsfrister tidligere i semesteret vil sammenfalle med ordinære undervisningsperioder. For studenter som skal søke jobb vil det ha betydning om de får vitnemål tidlig i
semesteret kontra å måtte vente noen måneder.
Tilbakemeldinger fra studenter og fakultet tyder på at det bør gis åpning for flere
innleveringsfrister for bachelor- og masteroppgaver. Felles innleveringsfrister i Nord vil være
forutsigbart for studenter, fag og administrasjon og bidra til at vi unngår individuelle
utsettelser. Det kan igjen bidra til en mer effektiv faglig oppfølging og administrering av
bachelor- og masteroppgavene. Erfaringer viser at en ordinær innleveringsfrist både i vår- og
høstsemesteret har fungert bra. Flere innleveringsfrister for masteroppgaver bør vurderes.
Da kan det være en frist som er i slutten av semestrene og en tidlig i påfølgende semester
for de som ikke rekker fristen i slutten av semesteret.
Studieavdelingen foreslår følgende innleveringsfrister (ordinær eksamen):
Bacheloroppgaver
15. november (ordinær oppmeldingsfrist 15. september)
15. mai (ordinær oppmeldingsfrist 1. februar)
Masteroppgaver
Alternativ 1:
15. november (ordinær oppmeldingsfrist 15. september)
15. mai (oppmeldingsfrist 1. februar)
Alternativ 2:
1. september (oppmeldingsfrist 1.august)
15. november (ordinær oppmeldingsfrist 15. september)
1.februar (oppmeldingsfrist 1.januar)
15. mai (ordinær oppmeldingsfrist 1. februar)
Som følge av at det blir flere ordinære innleveringsfrister i løpet av studieåret, vil det ikke
arrangeres ny (kontinuasjons) eksamen for bachelor- og masteroppgaver. Det vil heller ikke
gis individuelle frister eller utsettelser.
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SENSORVEILEDNING - MAL OG SAKSFLYT
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber studiedirektør utarbeide nærmere rutiner knyttet til
sensorveiledninger med bakgrunn i saksfremlegget og ta utgangspunkt i foreslåtte saksflyt
med alternativ A/B i punkt 2. Malen for sensorveiledning tas i bruk for alle eksamener ved
Nord umiddelbart.
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Sammendrag
Det skal utarbeides sensorveiledning for alle eksamener ved Nord universitet. Det er derfor
behov for felles mal for sensorveiledninger og felles rutiner for handtering av dette. Vedlagt
er forslag til mal. Saksfremstillingen gir to alternative forslag for saksflyt som
utdanningsutvalget bes tas stilling til.
Saksframstilling
Bakgrunn
Kunnskapsdepartementet har bestemt at det skal utarbeides sensorveiledning for alle
eksamener for å sikre at de involverte sensorene (inkludert klagesensorer ved klage på
karakter) foretar sine vurderinger av eksamensprestasjonene ut fra de samme kriteriene, så
langt det er mulig. Fra tidspunkt for sensur når karakterer er klare, skal sensorveiledning
være tilgjengelig for studentene.
Gode sensorveiledninger kan også bidra til mindre forsinket sensur og at studenter i større
grad kan forstå karakteren de får på en gitt eksamen.
Nord universitet har dette regulert i forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet §
10-3(2)
«Det skal utarbeides sensorveiledning for alle eksamener. Sensorveiledningen skal være
tilgjengelig for sensorene i forbindelse med sensur. Sensorveiledningen gjøres tilgjengelig for
studentene for gjennomsyn etter at resultatet av sensuren er kunngjort»
Det er behov for en mal for innholdet i sensorveiledningen og rutiner for hvordan dette skal
handteres. Studiedirektør nedsatte en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag
om følgende:
 Rutiner og prosesser knyttet til håndtering av sensorveiledning i planlegging og
gjennomføring av eksamen og sensur, herunder samspill fakultet/Eksamensenheten.
 Utforming av veiledende mal for sensorveiledninger.
 Opplegg for publisering og kjentgjøring av sensorveiledninger for studentene.
 Andre viktige forhold.
Arbeidsgruppen besto av to deltakere fra Eksamen og vitnemål (Ina Sivertsen og Brynjar
Jørstad) utpekt av enhetens leder Brynjar Jørstad. Disse sørger for framdrift og har
sekretariatsansvar. Fra fakultetene deltok to representanter fra fagsiden og to fra
administrasjonen:
Terje Josefsen – førsteamanuensis FBA
Grethe Bøgh Næss – førstelektor i sykepleie FSH
Sølvi Skipnes – førstekonsulent FSH
Ragnhild Jonassen Storå – førstekonsulent FSV
Arbeidsgruppen har laget forslag til mal for sensorveiledning som er vedlagt. I tillegg er det
diskutert rutiner og prosesser og opplegg for publisering av sensorveiledninger for
studenter.
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Drøfting
Malen for sensorveiledning er gjort generell slik at den skal kunne passe til alle type
vurderinger. Den gir en oversikt over hva som bør være med og har en forside som skal
kunne skille den fra en eksamensoppgave slik at disse ikke blir forvekslet ved at
sensorveiledning blir levert ut til studentene ved eksamensstart slik enkelte universiteter har
gjort et par ganger.
I arbeidet med rutiner for og prosesser knyttet til håndtering av sensorveiledning har
arbeidsgruppen ikke blitt helt enig om hvem som skal ansvar for de ulike delprosesser på alle
områder. Det var noe uenighet i gruppa om hvem som skal gjøre sensorveiledningen
tilgjengelig for sensorer på eksamener som går utenom Inspera. Gruppa er delt mellom å
synes at denne oppgaven, og purring på sensorveiledninger som ikke foreligger, bør ligge til
eksamenskontoret, og å synes at denne oppgaven bør løses nært de vitenskapelige ansatte
som skal utforme og bruke veiledningen, altså på fakultet. Under er derfor to alternative
forslag for punkt 2 (2A og 2B) som utdanningsutvalget bes tas stilling til.
Ved vurdering av rutiner og prosesser har arbeidsgruppen hatt fokus på effektivitet og at det
skal være så enkelt som mulig for de involverte å vite hvem som har ansvar for hva.
Forslag saksflyt sensorveiledning
1. Lage sensorveiledning
Gjøres av den/de som lager oppgavesettet til den aktuelle eksamen. Bør gjøres
samtidig med at oppgaven lages. Felles mal for sensorveiledning ved Nord universitet
brukes.
2. A: Gjøre sensorveiledning tilgjengelig for sensorer
- Inspera-eksamener: Emneansvarlig har ansvar for at sensorveiledning blir lastet
opp i Inspera. Dette kan bare gjøres av noen som har sensorrolle på aktuell
eksamen, etter at eksamen er aktivert av eksamenskontoret.
- Andre eksamener (Skoleeksamener utenfor Inspera, muntlig-/praktiske
eksamener mm): Emneansvarlig har ansvar for at sensorveil er tilgjengelig for
sensorene.
B: Gjøre sensorveiledning tilgjengelig for sensorer
- Inspera-eksamener: Emneansvarlig har ansvar for at sensorveiledning blir lastet
opp i Inspera. Dette kan bare gjøres av noen som har sensorrolle på aktuell
eksamen, etter at eksamen er aktivert av eksamenskontoret.
- Andre eksamener (Skoleeksamener utenfor Inspera, muntlig-/praktiske
eksamener mm): Eksamenskontoret har ansvar for at sensorveiledning er
tilgjengelig for sensorene.
3. Gjøre sensorveiledning for skriftlige eksamener tilgjengelig for eksamenskontoret
- Inspera-eksamener: Eksamenskontoret henter sensorveiledningen i Inspera
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-

Eksamen med penn og papir: Sensorveiledning sendes eksamenskontoret
samtidig med eksamensoppgaven senest 2 uker før eksamen.

4. Gjøre sensorveiledning tilgjengelig for kandidatene
- Emneansvarlig laster opp sensorveil i Canvas. Lastes opp på emnerom som blir
opprettet for hvert semester. Det er mulig å sette inn fra- og tildato dersom en
ønsker at dokumentet skal være tilgjengelig kun i en begrenset periode. Dersom
en vil at dokumentet også skal være tilgjengelig for senere kull kan rommet
kopieres. Kandidaten har tilgang til rommet i Canvas så lenge de er studenter hos
oss.

Vedlegg:
Mal for sensorveiledning
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Sensorveiledning Side 1 av 2

SENSORVEILEDNING
Fakultet:
Emnekode og emnenavn:
Emneansvarlig:
Dato/tid:
Karakter:

Fyll inn karaktertype A-F, eller bestått/ ikke bestått.

Antall sider:

#

NB! Sensorveiledning settes inn på side 2 og evt påfølgende sider.
Det skal foreligge skriftlige sensorveiledninger for bedømmelsen av alle eksamener ved Nord
universitet, jf. forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet § 10-3(2)
Sensorveiledningene skal bidra til å sikre institusjonens plikt til faglig forsvarlig og upartisk
prøving, samt til å sikre det faglige nivået ved studiet, jf. UH-loven § 3-9 (1).
Sensorveiledning utarbeides av den/de som lager oppgavesettet til den aktuelle eksamen og
utarbeides samtidig med eksamensoppgaven.
Sensorveiledningene skal være tilgjengelige for studentene når sensur foreligger, jf. UH-loven
§ 5-3 (3).
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Sensorveiledning Side 2 av 2

Sensorveiledning – veiledende mal for innhold










Overordnede kriterier for vurdering: Læringsutbyttebeskrivelser og/eller vurderingskriterier
satt for den enkelte eksamen (f.eks praktisk eksamen/muntlig eksamen, bachelormasteroppgaver og andre større oppgaver)
Generelle karakterbeskrivelser for UH-sektoren (6. august 2004),
http://www.uhr.no/documents/Karaktersystemet_generelle_kvalitative_beskrivelser.pdf
evt. fagspesifikke karakterbeskrivelser der det finnes, jf UHR
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/karaktersystemet_1/karaktersystem_og_retningslin
jer , eller beskrivelse av krav til bestått/ikke bestått karakter (avhengig av karakteruttrykk
for den enkelte eksamen)
Relevant pensum for eksamenssettet. Ved konkrete spørsmål oppgis pensumreferanse til
det enkelte spørsmål
Forventninger til besvarelse. Ved eksamener med flere konkrete spørsmål beskrives
forventninger til hva som gir full uttelling på det enkelte spørsmål, evt. hva som forventes for
bestått besvarelse. Spørsmålsstillingen vil avgjøre hvor konkret sensorveiledningen kan
utformes. Hvis det brukes poenggiving som hjelpemiddel i vurderingen, beskrives i grove
trekk hvordan poengene fordeles.
Bruk av faglig skjønn – helhetlig vurdering bør presiseres, opp mot generelle karakteruttrykk
og/eller vurderingskriterier for den aktuelle eksamenen
Andre forhold av betydning for vurdering. (F.eks. hvis oppgaver skal vektes ulikt, hvis noe av
pensum er mindre vektlagt enn andre deler, evt. plagiatkontroll m.m.)
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OPPFØLGING AV PLAGIATKONTROLL OG MISTANKE OM PLAGIAT
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget ber studiedirektør utarbeide nærmere rutiner og retningslinjer for
oppfølging av plagiatkontroll og mistanke om plagiat med bakgrunn i saksfremlegget og ta
utgangspunkt i foreslåtte saksflyt med alternativ 1 A/B, 2 A/B og 3 A/B
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Sammendrag
Det gjennomføres plagiatkontroll av alle digitale eksamener ved Nord universitet. Det er
derfor behov for felles rutiner og retningslinjer for oppfølging av plagiatkontroll og mistanke
om plagiat. I saksfremstillingen bes utdanningsutvalget ta stilling til noen prinsipielle forhold
som utgangspunkt for utarbeidelse av slike rutiner og retningslinjer.

Saksframstilling
Bakgrunn
Det gjennomføres plagiatkontroll av alle digitale eksamener ved Nord universitet, men dette
følges opp på ulike måter. En del sensorer er usikker på hvilket ansvar de har og det er også
ikke avklart hvem som tar saken videre til klagenemda ved mistanke om plagiat. For å kunne
lage rutiner og retningslinjer for dette er det behov for at det tas noen prinsipielle
avgjørelser for hvordan dette skal følges opp herunder hvem som skal gjøre hva.
Drøfting
I denne saken deles plagiatkontroll i to deler. Først selve plagiatkontrollen og oppfølging av
denne. Deretter videre oppfølging ved mistanke om plagiat.
Plagiatkontroll
Kontroll utføres automatisk av alle digitale innleveringer i Inspera. Det kommer da opp en
rapport som er tilgjengelig for sensorene. Nord universitet har ikke retningslinjer eller
veiledninger for hvordan sensorer skal bruke rapporten og hvilke vurderinger de bør gjøre
uavhengig av rapporten. Dette bør utarbeides og utdanningsutvalget bes ta stilling til om det
skal være noen administrativ oppfølging når det foreligger en viss prosent treff i rapporten
eller om det skal overlates til sensorene. Under to alternative forslag.
1A

Det utarbeides god veiledning for vurdering av plagiat som gjøres tilgjengelig for
sensorene. Og sensorene får ansvar for oppfølging av plagiatkontroll uten at det i
første omgang er noen andre involvert.

1B

Det utarbeides god veiledning for vurdering av plagiat som gjøres tilgjengelig for
sensorene. I tillegg følger en administrativ opp at sensor har vurdert plagiat ved treff
på mer enn 15% i rapporten fra den automatiske plagiatkontrollen.

Alternativ B vil kreve en del administrative ressurser men vil kunne bidra til å sikre at
rapporter fra den automatiske plagiatkontrollen faktisk blir vurdert. Alternativ A vil overlate
ansvaret til sensorene, men med en god veiledning vil man uansett kunne sikre at
plagiatkontrollen blir gjennomført på en god og forsvarlig måte. I en tid med stort fokus på
effektivitet så bør vi antakelig prøve å få alternativ A til å fungere først.
Oppfølging ved mistanke om plagiat
Dersom sensor mener det er grunn til å mistenke plagiat skal det vurderes om fuskesak skal
opprettes og oversendes klagenemnda. Nord universitet har ikke skriftlige rutiner for hvem
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som skal følge dette opp. Dette bør utarbeides og utdanningsutvalget bes tas stilling til hvem
som skal ha ansvar for å følge dette opp og hvem som bør være involvert. Under er to
alternative forslag.
2A

Ved mistanke om plagiat tar sensor kontakt med faglig ansvarlig for aktuelt
studieprogram for å diskutere saken. De involverer administrativ saksbehandler og
sammen vurderer de tre om det skal startes en fuskesak. Dersom flertallet mener det
bør startes fuskesak så gjøres videre undersøkelser av saken, herunder samtale med
aktuell kandidat. Etter at saken er undersøkt avgjør de samme tre om saken skal
sendes til klagenemnda. Saken forberedes av administrativ saksbehandler.

2B

Ved mistanke om plagiat tar sensor kontakt med ansvarlig for aktuelt studieprogram
for å diskutere saken. De involverer administrativ saksbehandler dersom de to mener
det skal startes en fuskesak. Dersom de mener det bør startes fuskesak så tar de
kontakt med administrativ saksbehandler og det gjøres videre undersøkelser av
saken, herunder samtale med aktuell kandidat. Etter at saken er undersøkt avgjør
sensor og faglig ansvarlig for aktuelt studieprogram om saken skal sendes til
klagenemnda. Saken forberedes av administrativ saksbehandler.

Forskjellen på de to alternativene er hvordan administrativ saksbehandler er involvert i
avgjørelsen om for det første å starte fuskesak og deretter og avgjøre om saken skal sendes
til klagenemnda. Den administrative saksbehandleren vil uansett ha viktige bidrag i
vurdering av om saken skal til klagenemnda som følge av erfaring fra tidligere saker. Men det
prinsipielle spørsmålet er hvorvidt den skal være med å ta de formelle beslutningene.
Ansvar for saksbehandling av fuske- og plagiatsaker
Nord universitet har ikke rutiner for om ansvaret for saksbehandlingen skal ligge til fakultet
eller sentral studieavdeling. Utdanningsutvalget bes tas stilling til om hvor ansvaret skal
ligge.
Uansett hvilken løsning som velges så bør det kun være noen få saksbehandlere totalt ved
Nord som behandler slike saker. Det er krevende å behandle kun få saker i året, og å
samtidig skulle sikre at de prosessuelle reglene i jussen blir ivaretatt. Det kan oppstå en
uvilkårlig forskjellsbehandling av studentene, noe som i disse sakene er spesielt uheldig i og
med at disse vedtakene er såpass inngripende dersom saksbehandlingen spres på for mange
saksbehandlere.
3A

Saksbehandling av fuske- og plagiatsaker gjøres av noen få faste saksbehandlere ved
seksjon for eksamen og vitnemål i sentral studieavdeling. Det forutsetter godt
samarbeid med sensor og faglig ansvarlig for aktuelt studieprogram, samt
administrativ studieveileder for aktuelt studieprogram ved fakultetet.

3B

Saksbehandling av fuske- og plagiatsaker gjøres av en fast saksbehandler ved hvert
fakultet, samt en reservesaksbehandler ved hvert fakultet. Det forutsetter godt
samarbeid med sensor og faglig ansvarlig for aktuelt studieprogram, samt
administrativ studieveileder for aktuelt studieprogram ved fakultetet.
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Uansett hvilket alternativ som velges så vil det i tillegg opprettes et fora der
saksbehandlerne møtes jevnlig for faglig oppdatering og diskusjon av saker, samt
tilbakemelding fra klagenemnda ved sekretær for klagenemnda.
Når utdanningsutvalget har tatt stilling til disse 3 spørsmålene vil vi kunne lage rutiner og
retningslinjer som tar med mer detaljerte beskrivelser enn de mer overordnede prinsipielle
forhold som er drøftet i denne saken.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

17/01714-4
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
11.04.2018

UTDANNINGSSEMINAR 2018
Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget vedtar at det årlige utdanningsseminaret avholdes 16 og 17
oktober 2018 i Mosjøen.
2. Utdanningsutvalget utnevner en programkomitè for utdanningsseminaret.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Årets utdanningsseminar foreslås lagt til 16 og 17 oktober 2018, (uke 42), i Mosjøen. Det er
da tatt hensyn til høstferie for både Nordland og Trøndelag i uke 41. Seminaret legges til
oktober da vi også vil organisere et seminar i september i forbindelse med at resultatene for
SHOT frigis.
Mosjøen foreslås fortsatt som samlingspunkt fordi ingen da vil være hjemme og alle
deltakere vil være tilstede i sin helhet. Erfaringsdeling er en viktig målsetting med seminaret.
Det foreslås videre at Utdanningsutvalget utnevner en programkomitè, bestående av 1-2
studieprogramansvarlige samt 1-2 fra studieavdelingen og prorektor Hanne S Hansen.
Planen for seminaret skal være klar, og foredragsholdere skal være invitert før sommeren.
Kostnader:
Studieavdelingen dekker kost, losji og foredragsholdere. Fakultetene dekker reisekostnader
med tog.
Aktuelle temaer:
Læringsutbyttebeskrivelser
Studentaktive læringsformer
Utvikle prosjekt for økt gjennomføring på normert tid
Første semester – faglig og sosial integrering av nye studenter
Pedagogiske krav til opprykk og ansettelse ved Nord universitet. Pedagogisk mappe og
innspill til meritteringsordning.
Økt studentmedvirkning – hva er problemet?
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

18/01193-2
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche
Møtedato
11.04.2018

REKRUTTERING AV STUDENTER - ØNSKE OM TIDLIGERE PUBLISERING AV
STUDIEINFORMASJON
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget er positiv til framskynding av publiseringsfrist for studieinfo på
universitets websider, der ny frist innføres for studieåret 2019-2020.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Studieinformasjon på Nord universitet sine websider er viktig for rekruttering av studenter.
Presentasjon av studieprogram og studieplan er viktig i markedsføringen.
Nord universitet har i dag 1. februar som publiseringsfrist på studieplan for studieprogram
med oppstart kommende høst. Samtidig starter markedsføring, kommunikasjon og
rekruttering i mange tilfeller lenge før. Eksempelvis arrangeres en rekke utdanningsmesser
tidlig i januar.
Kommunikasjonsenheten og andre har derfor ytret ønske om å framskynde
publiseringsfristen. En endring av fristen berører mange personer og arbeidsflyt for en rekke
forhold. Studieavdelingen har kartlagt arbeidsflyten, og er kommet fram til at framskynding
av publiseringsfristen til ca 7. januar kan være praktisk mulig å gjennomføre allerede for
neste studieår. Det forutsetter imidlertid tidlig avklaring, informasjon og endring av
arbeidsflyten.
Utdanningsutvalget inviteres til å drøfte tidligere publiseringsfrist, og hvis mulig ta stilling til
saken allerede nå.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/02152-18
Klikk her for å skrive inn tekst.
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
11.04.2018

DELSTRATEGI INTERNASJONALISERING - INNSPILLSRUNDE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar delstrategi internasjonalisering til orientering og ber om at de innspill
som er fremkommet i møtet blir inkludert i det videre arbeidet med delstrategien.

Saksframstilling
Bakgrunn
Saken blir presentert i møtet.

Vedlegg:
Internationalisation policy 21. march 2018 – for input
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Global challenges – regional solutions

Development of an Internationalization policy
Delstrategi for internasjonalisering
For input from faculties, students and staff
Draft as of 21 March 2018
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Styrevedtak 122/17 den 23.11.17
• Delstrategi for internasjonalisering.
• Styret understreker at det i utarbeidelsen av politikk og delstrategier
skal legges vekt på at dette gjelder utdyping av den overordnet
strategien, og skal ha et faglig perspektiv på tvers av institusjonen.
• Specific strategy for internationalisation
• The board emphasizes that the aim of the development of policies
and specific strategies are to support and lift the main strategy for the
Nord university Strategy 2020. The specific strategies must have a
scientific perspective across the university
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Policy for internationalisation
• Developed during the spring semester, presented for the board by
June 2018
• Includes both education and research
• Support Strategy 2020 and the action plans of the faculties
• Format: 2-3 pages and written in English.
• May be combined with annual action plans. Included in the action plans for
the faculties, separate plans for IU (International committee) and RC (research
committee)

• Inspiration: Strategy 2020, Kultur for kvalitet chapter 3-7 page 63-67
• Countries of prioritized cooperation nationally: EU, Nordic, Russia,
BRISK+ Japan+USA+ Kanada
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Suggested prosess
Steps in the proses

Date

Responsible

Preliminary processes

Until 21 March

International Comittee (IU) Feb 7
Research administration Feb 8
Leaders March 7
Vicedeans education March 12

Send documents organizing the input from
the faculties, students and administrative
sections

21 March

Process in the faculties, among students
and the administrative sections

21 March to 10 May

Deans, Student leaders, directors and
prorectors

Produce a common first version of the
policy based on the input from faculties,
students and administrative sections

10 May to 21 May

Study section and the research section

All input and hearings finalized

21 May

The policy finished -

28 May

Board meeting

11 June

Study section, research section and
International office
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Goal for the internationalization for the Nord University
Main goal
1. Access to scientific, empirical and intercultural
knowledge from the rest of the world
2. Contribute with scientific, empirical and
intercultural knowledge developed at Nord to
the world

Work package 1.
Internationalization in
the bachelor and
master programmes

Broadened the skills,
experiences and view of the
study subject and of the
world.

Work package 2.
International faculty, phd
and staff cooperation and
exchange

Exchange of ideas, teaching
and research methods and
results and benchmarking.

Work package 3.
International research
cooperation and
international funding of
research
International teaching and
research and increased
research funding
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For each work package – three elements
1. Effects of the work package
2. Key national goals with expected level for the Nord University +
other key parameters important for the Nord University
3. Relevant measures and responsible part (faculty, international
office, study administration, research administration and others)
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1 Internationalisation of study programs
Expected effects
Skills obtained due to
student exchange
• Language skills
• International network
• Tolerance
• Intercultural experience
• Communication skills
• More self dependent
• Flexibility Students are introduced to and
can participate in the
international discussions of the
SIU 2018
subject of their
study program
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1 Internationalisation of study programs
Key parameters and our goals
• Key national parameteres, due to the Bologna agreement

• Emphasize outgoing students, 20% of all candidates should have an exchange during their study. A
total of 400 students on exchange pr year, of that 115 outgoing within Erasmus+ exchange programs

• Number of incoming exchange student

• Study programmes with whole semesters taught in English
• English taught courses, number of courses, number of students, classes with international students

• Number of incoming degree students
• Number of Joint degrees and double degrees –FBA+HHN+FSV – plans for additional
degrees?
• Quality of the exchange – how does it improve the learning outcome for the students
(same or higher outcome compared to students staying home)
• Internationalisation at home – how can we measure that? International focus throughout
the study, the curricula, in the faculties and among the students groups.
• Virtual internationalisation (common courses between countries). Global classrooms
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1 Internationalisation of study programs
Measures
• To increase number of outgoing students:

• Study program design and agreements that encourage exchange
• Development of sustainable partnerships, including outgoing and incoming students
and phd students, faculty and staff exchange and research cooperation
• Expect students to include exchange in their study program

• To increase number of incoming exchange students:
•
•
•
•

International degree students
Integration of incoming students
More courses taught in English
Norwegian language courses – need more courses

• To increase number of incoming degree students:
• Internationalisation at home

• Employ international faculty
• Staff cooperation that enhance international perspectives in the study programmes.
English litterature.

• How can we use our Centers of excellent teaching (SFU), High North Center
and other Centers within Nord to improve internationalisation?

Advices from SIU - dette må på
plass
1.Etablere relevante avtaler med
internasjonale partnere
2.Justere studieprogrammene slik at det blir
mulig for studenter å reise ut et semester
3.Sørge for at studentene fortsatt kan fullføre
på normert tid
4.For profesjonsstudiene: finne gode emner
hos utenlandske partnere som kan inngå i
egen grad
5.Etablere ordninger og tiltak for å motivere
studenter til å reise ut
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Sub goal 2. International faculty and staff
cooperation and exchange - effects
• The overarching effect is to increase the quality of teaching, research
and administration. Increased quality will be the effect because of
access to I higher variety of ideas within teaching- and research
methods and management.
• Discussing the profession and applied methods with peers given other
conditions will challenge our thinking and applied methods
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Sub goal 2. International faculty and staff
cooperation and exchange - goals
• Faculty
• Faculty to the institustions where we send students
• Faculty at Erasmus relative to number of student exchange

• PhD students
• 50% of the PhD students have been on exchange?

• Staff
• 10% of the staff has an international exchange pr year?
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Sub goal 2. International faculty, phd and staff
cooperation and exchange - measures
• Development of sustainable partnerships (alive for long time)
between institutions, including outgoing and incoming students,
faculty and phd exchange and research cooperation
• Most faculties need more live agreements
• Faculty needs to know the exchanging institutions to promote
exchange for students, faculty, phd and staff.
• All units need to benchmark their acitivity with similar units in
international universities.
• Institutional international nettworks
• Uarctic, Nordpluss, EUA, EARMA,
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Sub goal 3. International research cooperation and
international funding of research. effects
• International teaching and research and increased research funding
• Higher quality of teaching and research
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Sub goal 3. International research cooperation and
international funding of research. goals
• Exchange programs and research cooperation should be included
within each partnership
• Amount of research funding from Eu or other international sources?
• 60% of all publications in cooperation with international peers
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Sub goal 3. International research cooperation and
international funding of research. measures
• Research parts of the agreements including exchange of students,
faculty and staff
• Funding through Interreg, EU, NFR
• Network participation
• Advertise all positions internationally?
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STUDIEBAROMETERET 2017 - RESULTATER OG OPPFØLGING
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar presentasjon fra styresak 27/18 Studiebarometeret 2017 – resultater
og oppfølging til orientering.

Vedlegg:
Sakframlegg med presentasjon styresak 27/18
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Saksgang

18/00854-1
Hanne Solheim Hansen
Jan-Atle Toska
Møtedato

STUDIEBAROMETERET 2017 - RESULTATER OG OPPFØLGING
Forslag til vedtak:
1. Styret tar presentasjonen av Nord universitets resultater i Studiebarometeret 2017
og oppfølging av disse til etterretning.
2. Styret ber rektor sette i gang et prosjekt for å øke studentenes tidsbruk i studiene.
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Sammendrag
Studiebarometeret 2017 viser at studentene er like fornøyd med studiene som i 2016. Totalt
sier 74 % av studentene at de er tilfreds eller svært tilfreds med hensyn til overordnet
tilfredshet med studieprogrammet. Som i tidligere år er studentene mest fornøyd med
studieprogrammets arbeidslivsrelevans, fulgt av studieprogrammets evne til å inspirere.
Studentene er fremdeles minst fornøyd med mulighetene deres til medvirkning, og med
flere aspekter av undervisning og veiledning.
Resultatene fra Studiebarometeret brukes i universitetets systematiske kvalitetsarbeid. Den
største nytten ligger i at resultatene brukes i dialogen mellom studentene og fagpersonalet i
de enkelte studieprogrammene for å forbedre og videreutvikle kvaliteten i det enkelte
studieprogram. Denne saken omtaler tre tema: A) Resultater for Nord universitet i
Studiebarometeret 2017 B) Oppfølging av studieprogram med lav score C) Konkrete
oppfølgingstiltak.
Saksframstilling
Bakgrunn
NOKUT gjennomfører hver høst en nasjonal studentundersøkelse om studiekvalitet på
oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Undersøkelsen dekker så godt som alle norske
universiteter og høyskoler. Totalt inngår omtrent 1800 studieprogram i undersøkelsen.
Formålet med Studiebarometeret er å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i høyere
utdanning, og gi nyttig informasjon om studiekvalitet. Alle studenter i andre studieår på
bachelor- og masterprogram og studenter i femte studieår på integrerte masterprogram og
lange profesjonsutdanninger er med i undersøkelsen.
Studentene blir spurt om deres oppfatninger av ulike kvalitetsdimensjoner, for eksempel
undervisning og veiledning, studie- og læringsmiljø, arbeidslivsrelevans og læringsutbytte.
Det blir også spurt også om deres engasjement, studieinnsats og motivasjon. Spørsmålene er
rettet mot studieprogramnivå, ikke emne- eller institusjonsnivå. I spørreundersøkelsen stilles
de samme spørsmålene til alle studenter, uavhengig av type studieprogram.
1109 studenter besvarte undersøkelsen ved Nord universitet i 2017. Dette utgjør omtrent 48
% av alle som fikk tilsendt skjema. Det er noen forskjeller fakultetene imellom med hensyn til
svarinngang.
FAKULTET
Handelshøgskolen
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Fakultet for samfunnsvitenskap

ANTALL

PROSENT
285
265
130
268
161

46%
47%
54%
58%
38%

For å øke svarprosenten fra tidligere år (38 % i 2016 for Nord universitet), ble det igangsatt
tiltak som spredning gjennom følgende informasjonskanaler: Facebook, Fronter, Snapchat,
nettside, og at en sørget for at hver studentforening spredde informasjonen til sine
tillitsvalgte, som tok det videre til aktuelle kull. På flere kull er det også satt av tid i
undervisningen til å svare på undersøkelsen.
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Drøfting
A. Hovedtrekk/funn
Generell tilfredshet
Det store bildet er at studenter ved Nord universitet er godt fornøyd med kvaliteten på
studieprogrammene de går på. Totalt sier 74 % av studentene at de er tilfreds eller svært
tilfreds med hensyn til overordnet tilfredshet med studieprogrammet. Som i tidligere år er
studentene mest fornøyd med studieprogrammets arbeidslivsrelevans, fulgt av
studieprogrammets evne til å inspirere. Studentene er fremdeles minst fornøyd med
mulighetene deres til medvirkning, og med flere aspekter av undervisning og veiledning.
De 3 enkeltspørsmålene med høyest vurdering:
Hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på (skala fra 1-5, der 5 er best):
 Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på – 4,5
 Er relevant for aktuelle yrkesområder – 4,3
 Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet – 4,3
De 3 enkelt spørsmålene med lavest vurdering:
Hvor tilfreds er du med:
 Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet – 2,9
 Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp – 2,9
 Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid – 3,2
Generell tilfredshet fordelt på fakultetsnivå
Studentene går i stor grad på det studieprogrammet de ønsker å gå på, mens tilfredshet med
selve studieprogrammet er noe lavere, både ved Nord universitet og i det nasjonale snittet.
NASJONALT SNITT

FAKULTET/STUDIEPROGRAM
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag
Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Fakultet for samfunnsvitenskap
Handelshøgskolen
NORD

4,5

4,1

Jeg går på det
Jeg er, alt i alt, tilfreds
studieprogrammet jeg helst med studieprogrammet
vil gå på
jeg går på
4,6
3,9
4,6
3,9
4,5
4,1
4,3
3,8
4,4
4,0
4,5
4,0

Undervisning og veiledning
Studenter er mest tilfreds med hvordan undervisningen dekker studieprogrammets
lærestoff (pensum), og mindre tilfreds med antall tilbakemeldinger de har fått fra faglig
ansatte på sitt arbeid. Resultatene for Nord universitet er lik resultater fra resten av
sektoren.
Undervisning og veiledning
Hvor tilfreds er du med:
Antall tilbakemeldinger du har fått fra faglig ansatte på ditt arbeid
De faglig ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger på arbeid ditt
Den faglige veiledningen

2017 -sektor
3,2
3,4
3,4

2017-Nord
3,2
3,4
3,4
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Faglig ansattes evne til å gjøre undervisningen engasjerende
Faglig ansattes evne til å gjøre vanskelig stoff forståelig
Hvordan undervisningen dekker studieprogrammets lærestoff (pensum)

3,6
3,5
3,8

3,5
3,4
3,7

Studie- og læringsmiljø
Studenter er mest tilfreds med biblioteket og bibliotekstjenester og minst tilfreds med
lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid, IKT-tjenester, og utstyr og hjelpemidler i
undervisningen.
Studie- og læringsmiljø
Hvor tilfreds er du med:
Bibliotek og bibliotekstjenester
Det faglige miljøet blant studentene på studieprogrammet
Det sosiale miljøet blant studentene på studieprogrammet
IKT-tjenester (f.eks. læringsplattformer, programvare og pc-tilgang)
Lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid
Miljøet mellom studentene og de faglig ansatte på studieprogrammet
Utstyr og hjelpemidler i undervisningen

2017 -sektor

2017-Nord
4,1
3,8
3,9
3,7
3,5
3,6
3,6

4,1
3,8
3,9
3,6
3,6
3,7
3,6

Medvirkning
Studenter er stabilt minst tilfreds med mulighetene deres for å påvirke innhold og opplegg i
studieprogrammet, og med hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp.
Studentene er mer tilfreds med det lokale studentdemokratiet, men det bør muligens
påpeker at akkurat dette spørsmålet har et stort andel ‘vet ikke’. Det kan hende at
studentene ikke kjenner til det lokale studentdemokratiet, eller til arbeidet det lokale
studentdemokratiet gjør. Studentparlamentet er i tillegg nyetablert og trenger noe tid til å
bli mer kjent blant studentene.
Medvirkning
Hvor tilfreds er du med:
Det lokale studentdemokratiet (med studentdemokrati mener vi fagutvalg, tillitsvalgte og
studentparlament o.l.)
Hvordan kritikk og synspunkter fra studentene blir fulgt opp
Studentenes mulighet for å påvirke innhold og opplegg i studieprogrammet

2017 -sektor

2017-Nord

3,6
3,1
3,0

3,4
2,9
2,9

Inspirasjon
Studentene er rimelig tilfreds med studieprogrammets evne til å inspirere. Hvorvidt
studieprogrammet er faglig utfordrende scorer høyest.
Inspirasjon.
I hvilken grad mener du:
Bidrar til min motivasjon for studieinnsats
Er stimulerende
Er faglig utfordrende

2017 -sektor 2017-Nord
3,6
3,6
3,8
3,8
4,3
4,2

Arbeidslivsrelevans
Helt fra den første utsendelsen av Studiebarometeret har studentene vært mest fornøyd
med arbeidslivsrelevansen av studieprogrammet sitt. Studentene opplever at
studieprogrammet sitt i stor grad er relevant for aktuelle yrkesområder, at det gir gode
jobbmuligheter, kunnskap og ferdigheter (kompetanse) som er viktig i arbeidslivet.
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Relevans for arbeidslivet.
I hvilken grad mener du at studieprogrammet du går på:
Er relevant for aktuelle yrkesområder
Gir gode jobbmuligheter
Gir kompetanse som er viktig i arbeidslivet
Har godt samarbeid med arbeidslivet

2017 -sektor

2017-Nord
4,3
4,1
4,3
3,7

4,3
4,2
4,3
3,7

Eksamens- og vurderingsformer
Når det gjelder eksamens- og vurderingsformer, mener studentene at eksamen i betraktelig
grad handler om sentrale deler av lærestoffet og krever forståelse og resonnement.
Eksamens- og vurderingsformer.
I hvilken grad mener du at eksamens- og vurderings hittil i studieprogrammet ditt:
Handlet om sentrale deler av lærestoffet (pensum)
Krevde forståelse og resonnement

2017 -sektor
4,1
4,2

2017-Nord
4,1
4,1

Organisering
Nord universitet ligger noe under snittet for sektoren sett under ett.
Organisering
Hvor tilfreds er du med:
Tilgjengeligheten på informasjon om studieprogrammet du går på
Kvaliteten på informasjonen om studieprogrammet du går på
Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan, etc.)
Den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet

2017 -sektor
2017-Nord
3,5
3,3
3,5
3,3
3,5
3,3
3,7
3,6

Læringsutbytte
Innen indeksen om læringsutbytte ser vi noe spredning i tilfredshet mellom de ulike
spørsmålene. Studentene er klart mest tilfreds med deres evne til å jobbe selvstendig og
samarbeidsevnen deres. De er minst tilfreds med deres egen erfaring med forsknings- og
utviklingsarbeid og med kunnskapen deres om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning.
Eget læringsutbytte.
Hvor tilfreds er du med eget læringsutbytte hittil i studiet, når det gjelder:
Teoretisk kunnskap
Kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetode og forskning
Egen erfaring med forsknings- og utviklingsarbeid
Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter
Evne til refleksjon og kritisk tenking
Samarbeidsevne
Muntlig kommunikasjonsevne
Skriftlig kommunikasjonsevne
Evne til å tenke nytt
Evne til å jobbe selvstendig

2017 -sektor
2017-Nord
3,9
3,7
3,4
3,3
3,1
3,1
3,5
3,6
4,0
4,0
4,0
4,0
3,7
3,8
3,9
3,8
3,7
3,8
4,1
4,1
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Fakultetsvis fordeling over hovedområder og studieprogram

Fakultet/program

Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Bachelor i biologi
Bachelor i dyrepleie
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Bachelor i husdyrfag - velferd og produksjon
Bachelor i internasjonal markedsføring
Bachelor i naturforvaltning
Bachelor i utmarksforvaltning
Joint Bachelor Degree in Animal Science
Master i biologi og akvakultur
Fakultet for lærerutdanning, kunst og kulturfag
Bachelor barnehagelærerutdanning
Bachelor barnehagelærerutdanning, Vesterålen
Bachelor i engelsk
Bachelor i idrett
Bachelor i idrettsvitenskap
Bachelor i musikk, faglærerutdanning
Bachelor i teaterproduksjon og skuespillerfag
Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn, samlingsbasert
Grunnskolelærerutdanning for 1. - 7. trinn, 240 stp
Grunnskolelærerutdanning for 1.-7. trinn, deltid 240 stp
Grunnskolelærerutdanning for 5. - 10. trinn, 240 stp
Grunnskolelærerutdanning master 5-10
Kroppsøving og idrettsfag, faglærer, bachelorgradsstudium
Master i logopedi
Master i musikk- og ensembleledelse
Fakultet for samfunnsvitenskap
Bachelor i 3D art, Animation og VFX
Bachelor i barnevern
Bachelor i film og TV produksjon
Bachelor i Human Resource Management (HRM)
Bachelor i internasjonale relasjoner
Bachelor i journalistikk
Bachelor i nordområdestudier
Bachelor i sosialt arbeid
Bachelor i sosiologi
Bachelor i spill og opplevelsesteknologi
Lektorutdanning i samfunnsfag
Master i Human Resource Management (HRM) erfaringsbasert
Master i kunnskapsledelse
Master i samfunnsvitenskap
Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
Bachelor i farmasi
Bachelor i sykepleie
Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert
Bachelor i vernepleie
Master i klinisk sykepleie

Jeg går på det studieprogrammet Jeg er, alt i alt, tilfreds med
jeg helst vil gå på
studieprogrammet jeg går på
4,5
4,3
4,6
4,8
4,7
4,2
4,6
4,3
4,7
4,7

4,1
3,4
4,2
3,5
4,5
4,3
4,8
4,3
4,1
4,4

4,6
4,5
4,5
3,3
4,4
4,2
5,0
4,3
4,6
4,8
4,8
4,6
4,3
5,0
4,5

4,2
2,6
4,5
2,7
4,2
3,9
5,0
4,6
4,0
4,2
4,0
3,6
4,3
2,8
4,3

4,3
4,3
4,6
3,9
3,8
4,0
4,0
4,4
3,8
3,8
4,8
4,8

4,0
3,7
4,0
3,1
3,5
3,2
4,1
3,8
3,6
2,8
4,0
4,2

4,6
4,1

4,1
3,9

4,5
4,7
4,8
4,5
4,4

4,4
4,1
4,0
3,5
4,4
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Master i psykisk helsearbeid
Vernepleie, bachelorgradsstudium, deltid
Handelshøgskolen
Bachelor i eiendomsmegling
Bachelor i informasjonssystemer
Bachelor i regnskap
Bachelor i regnskap og revisjon
Bachelor i trafikkpedagogikk
Bachelor i økonomi og administrasjon
Bachelor i økonomi og ledelse
Master i helseledelse
Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse
MBA
MBA i ledelse
MBA i luftfartsledelse
MBA i teknologiledelse
MBA i økologisk økonomi
Siviløkonom / Master of Science in Business - 2-årig
Siviløkonom / Master of Science in Business - 5-årig

4,7
4,8

3,7
4,7

4,5
3,4
4,5
4,6
4,0
3,9
3,8
5,0
4,6
4,6
4,7
4,2
4,3
4,9
3,9
4,4

4,2
3,2
4,3
4,1
2,9
3,8
3,9
4,5
3,0
4,6
4,1
4,1
2,5
4,6
3,9
3,8

NOKUT har ellers tematisert spørsmål om studentenes tidsbruk i de siste årenes
studiebarometer. Dette er et område som har vakt stor interesse, og det viser at det er til
dels stor variasjon i tidsbruk til studier mellom ulike studieprogram og fagområder. Dette
omtales nærmere under punkt C med hensyn til oppfølging.
B. Intern oppfølging av studieprogram med lav score
Det er etablert en prosedyre i universitetets kvalitetssystem for oppfølging av studieprogram
med kritisk lav score i Studiebarometeret. Dette ble av NOKUT definert som 3,25 for 2016 og
3,15 for 2017. Også for 2017 har vi internt lagt 3,25 til grunn som utgangspunkt for særskilt
oppfølging. Prosessbeskrivelsen for denne prosedyren er slik:
Tittel
Formål

Prosesstart
Prosesslutt
Kvalitetskrav
Tidsfrister

Prosessansvarlig
Prosesseier
Dato revidert
(årlig revidering)

Oppfølging av studieprogrammer med score 3,15/3,25 på Studiebarometeret
NOKUT forventer at det iverksettes tiltak på studieprogrammer som scorer
lavere enn 3,15 på studiebarometeret da dette kan være en indikasjon på
sviktende kvalitet.
Grenseverdien kan endres årlig av NOKUT som følge av de nasjonale
resultatene.
Resultat fra studiebarometeret foreligger
Fakultetets kvalitetsrapport
Studietilsynsforskriften §§ 4.1.4 og 4.1.5
1. Pkt. 1 & 2 i løpet av januar
2. Pkt. 4 i løpet av april/mai
3. Pkt. 5 Første halvdel av september
Studieprogramansvarlig
Dekan
1.2.2018

Trin
n

Ansvarlig rolle og aktivitet

Utfyllende kommentarer

1

Dekan mottar resultatene og går
gjennom disse sammen med sin
ledergruppe.

Vurderer hvilke studieprogrammer
med et resultat som indikerer

Tilhørende
dokumenter
/ rutiner
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2

Faggruppeleder /
Studieprogramansvarlig får i
oppdrag fra dekanatet å følge opp
aktuelle studieprogram.

3

Studieprogramansvarlig går
gjennom resultatene med
emneansvarlige og
studenttillitsvalgte/hele
studentgruppen.

4

Faggruppeleder /
Studieprogramansvarlig utarbeider
rapport til lokalt UU med forslag til
oppfølging/tiltak
Dekan rapporterer om oppfølging
og tiltak gjennom den fakultetsvise
kvalitetsrapporten

5

sviktende kvalitet (<3,15 på «alt i alt
tilfreds»).
«Oppdraget» er å gå gjennom
resultatene og lage plan for
oppfølging sammen med
studieprogramansvarlig.
For enkelte fakultet vil det også være
naturlig å involvere studieleder el.
studiesteds-koordinator.
Identifisere utfordringer og
utarbeide relevante
forbedringstiltak.
NB. Involvering av
studenttillitsvalgte skjer etter
sperrefrist.
Rapport skal innom dekan for
godkjenning. Rapport behandles av
lokalt UU
Inngår i institusjonens rapport om
utdanningskvalitet som rektor
utarbeider for styret.

C. Konkrete oppfølgingstiltak
Den viktigste bruken av resultatene fra Studiebarometeret finner sted i de enkelte
studieprogrammene, i dialogen mellom studentene og fagpersonalet for å videreutvikle
kvaliteten i studieprogrammet. Samtidig er det viktig å ha særskilt oppfølging av
studieprogram med lav score, i tillegg til å følge opp mer tverrgående områder med
utfordringer.
Ut fra resultatene i Studiebarometeret 2017 er det to saksområder det er satt fokus på:
1. Studier med kvalitetsavvik (mindre enn 3,25 i score på «jeg er alt i alt fornøyd med
studiet jeg går på»). Dette følges opp i henhold til intern prosedyre, se omtale
ovenfor.
Studier med mindre enn 3,25 i score på «jeg er alt i alt fornøyd med studiet jeg går på»
definerer NOKUT som kvalitetssvikt. For resultatene for 2017 laget de en liste med 49
studiene med lavest score, og da ble grensen som nevnt satt til 3,15. På forespørsel til
NOKUT anbefaler de at vi fortsatt jobber med 3,25 som grense for kvalitetssvikt. Det er
derfor to lister nedenfor med omtale av hvilke tiltak som er gjort overfor disse studiene.
Studier med score lavere enn 3,15 i 2017
Studier
Pågående tiltak
Bachelor
Faggruppeleiarar med ansvar for studieprogram med
barnehagelærerutdanning, resultat som indikerer sviktande kvalitet, fekk beskjed om at
Vesterålen
studieprogramma skulle følgast opp særskilt, og at
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prosedyre for dette skulle gjennomgåast og
implementerast i leiarmøte 13. februar. Videre:
Gjennomføre pkt 2 – 4 i Prosessbeskriving –
utdanningskvalitet.
o Frist for rapport til lokalt utdanningsutval 1.
mai 2018.
Handsaming i lokalt utdanningsutval mai 2018 (pkt 4) –
faggruppeleiar til stades og legg fram rapport.
Master i logopedi

Faggruppeleiarar med ansvar for studieprogram med
resultat som indikerer sviktande kvalitet, fekk beskjed om at
studieprogramma skulle følgast opp særskilt, og at
prosedyre for dette skulle gjennomgåast og
implementerast i leiarmøte 13. februar. Videre:
Gjennomføre pkt 2 – 4 i Prosessbeskriving –
utdanningskvalitet.
o Frist for rapport til lokalt utdanningsutval 1.
mai 2018.
Handsaming i lokalt utdanningsutval mai 2018 (pkt 4) –
faggruppeleiar til stades og legg fram rapport.

Master i samfunnssikkerhet
og kriseledelse
(lav score i 2015, 2016 og
2017)
Bachelor i
informasjonssystemer
(lav score i 2015, 2016 og
2017)
Bachelor i
trafikkpedagogikk

Bachelor i journalistikk
(lav score i 2016 også, 14
svar i 2016+2017)

Studiet hadde ikke opptak i 2017 for at fagmiljøet kunne
bruke tid på å videreutvikle studiet. Det er brukt eksternt
panel i utviklingsarbeidet, studiet er radikalt endret og
nettopp reakkreditert. Opptak av studenter på nytt
studieprogramdesign i 2018
Studiet er radikalt endret i en utviklingsprosess høsten
2017. Det er brukt eksternt panel i utviklingsarbeidet, og
det nye studiet (bachelor i digital økonomi) nettopp
reakkreditert. Opptak av studenter på nytt
studieprogramdesign i 2018
Studieprogramansvarlig har hatt dialog med hele
studentgruppen, der de i fellesskap har gått gjennom
resultater som hadde avvik i studiebarometeret i forhold til
interne evalueringer av studiet som har vært gjort
fortløpende. I fellesskap med studentene er man enig om
hvilke tiltak som settes i verk og det er fordelt ansvar og
tidsfrister på oppgavene.
Journalistikkutdanninga har forsøkt å øke medvirkning og
oppfølging av studentene ved å ha et avklarings- og
motivasjonsintervju med studentene både i 2. og 3.
semester i studiet. Videre ble det fra og med studieåret
2016/17 gitt en mer praktisk introduksjon til studiet
gjennom intensiv opplæring i tekst, foto, lyd, video og
intervjuteknikk. Fagmiljøet flytter nå tilbake til lokaliteter i
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Samfunnet hvor lydstudio og andre spesialrom for
utdanninga er plassert. Studentforeningen Ajour ble
fusjonert med Inter fra studieåret 2017/18, og dette kan
være medvirkende årsak til at studentene på
journalistikkutdanninga føler mindre grad av medvirkning
enn tidligere. Bachelorstudiet i journalistikk skal
reakkrediteres i vårsemesteret 2018.
Studier med score på mellom 3,15 og 3,25 i 2017
Studier
Pågående tiltak
Bachelor i spill og
Studiebarometeret fra høstsemesteret 2017 viser at
opplevelsesteknologi
studentene jobber 47,8 timer per uke med studiene, men
(6 svar i 2017)
gir lav score på motivasjon, forventningene til studentene
og lite stimulerende studieprogram. Dette er
sammenhenger som vi ønsker å diskutere med studentene
nå i vårsemesteret 2018. Studieprogrammet ble
reakkreditert i 2017, og med klare faglige forbedringer på
studieprogramdesign og LUB-er. Endringene i
studieprogrammet gjelder i hovedsak fra studieåret
2018/19.
Bachelor i idrett
Faggruppeleiarar med ansvar for studieprogram med
(5 svar i 2017)
resultat som indikerer sviktande kvalitet, fekk beskjed om at
studieprogramma skulle følgast opp særskilt, og at
prosedyre for dette skulle gjennomgåast og
implementerast i leiarmøte 13. februar. Videre:
Gjennomføre pkt 2 – 4 i Prosessbeskriving –
utdanningskvalitet.
o Frist for rapport til lokalt utdanningsutval 1.
mai 2018.
Handsaming i lokalt utdanningsutval mai 2018 (pkt 4) –
faggruppeleiar til stades og legg fram rapport.
MBA i teknologiledelse
(22 svar i 2017)

Bachelor i Human Resource
Management
(22 svar i 2016+2017)

Teknologiledelse, ledes nå fra Mo og ivaretas av vår
faggruppe på Mo. Denne avklaringen av ansvar vil gi
bedring i tilfredsheten. Vi har også problemer med Mo som
samlingssted mht. kostnader for reise, noe som gir et sterkt
press på mer digitale løsninger noe som er vanskelig gitt
studiemodell mm. Normalt ville vesentlige innmeldte avvik
vært håndtert i kvalitetsprosedyrene våre, men
sammenhengen mellom tilbakemelding til oss og denne
evalueringen er veldig ofte avvikende for
deltidsstudentene. Det gjør at vi i mindre grad kan feste lit
til presisjonen i evalueringene ut fra egen erfaring.
Noen av emnene har fått meget svak studentevaluering i de
siste årene og studietilbudet er endret fra studieår 2018/19
med mer relevante emner. For å forbedre
studentinvolvering gjennomføres flere møter med de
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tillitsvalgt, avslutningsseremoni og spesielle faglige tiltak
som HR-dagen. Jevnlige lærermøter for studieprogrammet
er innført for bedre koordinering av undervisning og
oppfølging av studentene, og ansvaret for stadig flere av
emnene er nå på FSV.

2. Studentenes tidsbruk. I svarene på tidsbruk skal studentene oppgi om de jobber 0-9,
9, 10-19 timer osv. per uke med studiene. I 2017 oppgir norske heltidsstudenter at de
bruker 34,9 timer i uken på studier. Det er imidlertid store forskjeller på studentenes
studieinnsats på tvers av utdanningstyper. Arkitektur- og odontologistudenter
rapporterer at de bruker 49 timer i uken på faglige aktiviteter. Studentene på
medisin, politi og masterprogrammene i sykepleie oppgir også høy tidsbruk på faglige
aktiviteter (over 40 timer i uken). De fem utdanningstypene med lavest faglig
tidsbruk – grunnskolelærer 5-årig, idrett, pedagogikk, sosiologi, og språk – ligger alle
under 30 timer i uken. Nord universitet ligger på landsgjennomsnittet for arbeid med
studier som følge av aktiviteter tilrettelagt av institusjonen, men vi ligger en del
under for arbeid på eget initiativ. Det resulterer i at universitetet ligger ca. 3 timer
under landsgjennomsnittet. Det er stor forskjell mellom fakultetene, som betyr at vi
kan lære av hverandre. I forslag til vedtak foreslås det å sette i gang et prosjekt på
dette. Dette er et mer langsiktig arbeid.
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NYHETSBREV FRA UHR - FEBRUAR 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget tar nyhetsbrev fra uhr – februar 2018 til orientering.

Vedlegg:
Nyhetsbrev fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) nr. 2/2018
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Nyhetsbrev fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) nr. 2/2018

UHR-NYHETSBREV NR. 2/2018:
- UHR-LÆRERUTDANNINGS KONSTITUERENDE MØTE
- UHR KRITISK TIL LOV OM FORBUD MOT ANSIKTSDEKKENDE PLAGG
- NESTEN 1500 DOKTORGRADER AVLAGT I 2017
- NASJONAL NETTVERKSKONFERANSE OM LIKESTILLING OG MANGFOLD I UH-SEKTOREN
- UHR-BIBLIOTEKS KONSTITUERENDE MØTE
- VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR UTDANNING OG KOMPETANSEVURDERING AV PRAKSISVEILEDERE I HELSEOG VELFERDSTJENESTENE

- GLAD FOR AT SEKTOREN TAR INITIATIV MOT MOBBING OG TRAKASSERING
- UTDANNINGSDIREKTORATETS ARBEID MED FAGFORNYELSEN
- EKSPERTUTVALG OM ETTER- OG VIDEREUTDANNING
- UHRS ARBEIDSGRUPPE MOT MOBBING OG TRAKASSERING
- LÆRERUTDANNINGSKONFERANSEN 2018
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHR-LÆRERUTDANNINGS KONSTITUERENDE MØTE
UHR-Lærerutdanning gjennomførte sitt konstituerende møte på Hamar den 22. mars 2018. Hele 20
av de 21 av UHRs medlemsinstitusjoner som tilbyr lærerutdanning var representert.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/uhr-lererutdannings_konstituerende_mote
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHR KRITISK TIL LOV OM FORBUD MOT ANSIKTSDEKKENDE PLAGG
I dag kl 12 la ministrene Jan Tore Sanner, Iselin Nybø og Siv Jensen fram lovforslag om et nasjonalt
forbud mot ansiktsdekkende plagg i barnehager og utdanningssteder. – UHR mener at utdanning er
et av de viktigste tiltakene for å oppnå integrasjon og tillit i det norske samfunnet. Vi er derfor kritisk
til forslaget om å innføre et generelt forbud uten at det foreligger kunnskap om konsekvensene av et
slikt forbud, sier Mari Sundli Tveit, styreleder UHR.

Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/uhr_kritisk_til_lov_om_forbud_mot_ansiktsdekkende_plagg
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NESTEN 1500 DOKTORGRADER AVLAGT I 2017
I 2017 ble det avlagt 1493 doktorgrader ved norske læresteder. Det var en økning på vel 80
doktorgrader fra 2016. Ikke siden rekordåret 2013, da 1524 personer tok doktorgraden, har det blitt
avholdt så mange disputaser, skriver NIFU i en pressemelding. Les mer: https://www.nifu.no/foustatistiske/fou-statistikk/doktorgrader/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NASJONAL NETTVERKSKONFERANSE OM LIKESTILLING OG MANGFOLD I UH-SEKTOREN
Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet er vertskap for den nasjonale
Nettverkskonferansen for mangfold og likestilling i norsk UH-sektor, 10.-11- april. Overordnede tema
er seksuell trakassering, mangfolds- og likestillingsledelse og ubevisste fordommer.

Les mer: http://www.uib.no/hr/114902/nasjonal-nettverkskonferanse-likestilling-og-mangfold-i-universitetsog-h%C3%B8yskolesektoren

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHR-BIBLIOTEKS KONSTITUERENDE MØTE
UHR-Bibliotek hadde sitt konstituerende møte i Trondheim 19. mars 2018. 27 av UHRs
medlemsinstitusjoner var representert på møtet. Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/uhrbiblioteks_konstituerende_mote

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10/18 Nyhetsbrev fra UHR - februar 2018 - 15/02640-22 Nyhetsbrev fra UHR - februar 2018 : Nyhetsbrev fra Universitets- og høgskolerådet (UHR) nr. 22018

VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR UTDANNING OG KOMPETANSEVURDERING AV PRAKSISVEILEDERE I HELSE- OG
VELFERDSTJENESTENE

UHR-Helse og sosial vedtok i januar 2018 "Veiledende retningslinjer for utdanning og
kompetansevurdering av praksisveiledere i helse- og velferdstjenestene". Retningslinjene er basert
på hvilke krav en bredt sammensatt arbeidsgruppe kom fram til at bør stilles til praksisveilederes
generiske veiledningskompetanse. De vil fungere uansett hvilken studentmålgruppe de skal veilede.
Denne kompetansen vil være et solid utgangspunkt for planlegging av arbeidet med studenter og
studentgrupper i både fagspesifikke og tverrprofesjonelle læringssituasjoner. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/veiledende_retningslinjer_for_utdanning_og_kompetansevurderi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------GLAD FOR AT SEKTOREN TAR INITIATIV MOT MOBBING OG TRAKASSERING
Mandag 5. mars møtte forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø UHRs ledelse og UHRs
arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering. Statsråd Nybø tok initiativ til møtet for å diskutere
arbeidet som gjøres i UH-sektoren og gjennom UHRs arbeidsgruppe samt hvordan
Kunnskapsdepartementet kan bidra i oppfølgingen. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/glad_for_at_sektoren_tar_initiativ_mot_mobbing_og_trakasseri

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UTDANNINGSDIREKTORATETS ARBEID MED FAGFORNYELSEN
Utdanningsdirektoratet (Udir) er i ferd med å fornye læreplanene for grunn- og videregående
opplæring. Første skritt er å komme frem til kjerneelementene i fagene, og Udir inviterer nå til
innspillsrunde. Les mer:
http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/utdanningsdirektoratets_arbeid_med_fagfornyelsen

Les mer om UHRs arbeid med fagfornyelsen:
http://www.uhr.no/ressurser/temasider/uhrs_arbeid_med_fagfornyelsen_i_grunnoppleringen

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------EKSPERTUTVALG OM ETTER- OG VIDEREUTDANNING
Regjeringen setter ned et ekspertutvalg som skal gi et viktig kunnskapsgrunnlag for et
kompetanseløft. Målet er at alle skal være kvalifisert for et arbeidsliv i endring som følge av
digitalisering og ny teknologi. Ekspertutvalget skal vurdere hvilke behov som finnes for etter- og
videreutdanning i dag, om utdanningssystemet er i stand til å møte arbeidslivets behov for fleksible
kompetansetilbud, og om rammebetingelsene for investering i ny kompetanse er tilstrekkelig gode.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/ekspertutvalg_om_etter-_og_videreutdanning
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------UHRS ARBEIDSGRUPPE MOT MOBBING OG TRAKASSERING
Universitets- og høgskolerådets arbeidsgruppe mot mobbing og trakassering er nå etablert.
Arbeidsgruppen skal bidra til å samordne UH-institusjonenes innsats for å kartlegge, forebygge og
sikre gode systemer for varsling og oppfølging av mobbing og trakassering for ansatte og studenter.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/uhrs_arbeidsgruppe_mot_mobbing_og_trakassering
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÆRERUTDANNINGSKONFERANSEN 2018
UHR-Lærerutdanning inviterer til lærerutdanningskonferanse onsdag 25. april 2018. På konferansen
skal vi diskutere rammer for og forventninger til lærerutdanning for fremtidens barnehage og skole.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø kommer. Torsdag 26. april 2018 inviteres du
samtidig til høringskonferanse om forslag til nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning.
Les mer: http://www.uhr.no/aktuelt_fra_uhr/lererutdanningskonferansen_2018
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Universitets- og høgskolerådet (UHR),
Stortorvet 2, 0155 Oslo
Tel: +47 409 14 969, www.uhr.no, postmottak@uhr.no
-----------------------------------------------------------------------------------------------UHR har 33 medlemsinstitusjoner ved universiteter, vitenskapelige høgskoler, akkrediterte
høgskoler og kunsthøgskoler i Norge. Nyhetsbrevet vil komme ca en gang i måneden, og sendes til ledelsen ved
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medlemsinstitusjonene, informasjonsenheter/-kontakter ved medlemsinstitusjonene, samarbeidspartnere og
andre som ønsker slik informasjon. Send gjerne brevet videre til andre som kan ha nytte av det.
Dersom du har tips til utdannings- og forskningspolitiske saker vi burde ta med i neste nyhetsbrev, har mottatt
brevet via omveier og gjerne vil bli oppført på adresselisten, eller hvis du ikke ønsker å motta dette brevet,
kontakt: Ann Elin B. Andersen, telefon: +47 415 53 740 eller e-post: ann.elin.b.andersen@uhr.no

