Møtebok: Utdanningsutvalget (30.01.2018)

Utdanningsutvalget
Dato:

01.30.2018

Sted:

Skype

Notat:

Saksliste
Vedtakssaker
17/18 Godkjenning av innkalling til møte 30. januar og saksliste

3

18/18 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. januar 2018

4

19/18 Akkreditering av nytt program - Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7

Orienteringssaker

18

17/18 Godkjenning av innkalling til møte 30. januar og saksliste - 16/00945-105 Godkjenning av innkalling til møte 30. januar og saksliste : Godkjenning av innkalling til møte 30. januar og saksliste

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

16/00945-105
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen
Møtedato
30.01.2018

GODKJENNING AV INNKALLING TIL MØTE 30. JANUAR OG SAKSLISTE
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 30. januar og saksliste

18/18 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. januar 2018 - 16/00945-106 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. januar 2018 : Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. januar 2018

Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler

16/00945-106
Hanne Solheim Hansen
Alf Magne Jacobsen

Saksgang

Møtedato
30.01.2018

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA UTDANNINGSUTVALGETS MØTE 18.
JANUAR 2018
Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 18. januar 2018.

Vedlegg:
Protokoll fra møte i Utdanningsutvalget 18. januar 2018

18/18 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. januar 2018 - 16/00945-106 Godkjenning av protokoll fra utdanningsutvalgets møte 18. januar 2018 : Protokoll Utdanningsutvalget 18.01 3

MØTEPROTOKOLL
Utdanningsutvalget
Dato:
Sted:
Arkivsak:

18.01.2018 kl. 09:00-12:15
Skype?
16/00945

Tilstede:

Hanne Solheim Hansen (leder)
Tove Sagnes (prodekan FSH)
Egil Solli (prodekan FLU)
Hugo Nordseth (prodekanFSV)
Levi Gårseth-Nesbakk (prodekan HHN)
Truls Skoglund Hammer (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Vilde Grini (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Karl Kristian Kroken (Studentparlamentet ved Nord universitet)

Møtende
varamedlemmer:

Kristian Nordvik Bruset (Studentparlamentet ved Nord universitet)

Forfall:

Marit Bjørnevik (prodekan FBA)
Tone Iren Holmen (Studentparlamentet ved Nord universitet)
Jan Georg Gulstad (Studentparlamentet ved Nord universitet)

Andre:

Jan Atle Toska (studiedirektør)
Margrethe Mørkved Solli (saksbehandler, observatør)
Anne-Lovise Reiche (saksbehandler, bisekretær)
Berit Eliassen (observatør, universitetsbiblioteket)
Monica Brobakk (observatør, internasjonalt kontor)
Ellen Sirnes (saksbehandler lokalt UU, observatør HHN)
Ingrid Flægstad (observatør FLU)
Siv-Anita Eriksen Molid (saksbehandler)
Nina Andreassen (saksbehandler lokalt UU)
Kirsten Synnøve Gustad Fossan (saksbehandler)
Astrid Kjærefjord Gaustad (medsaksbehandler)
Thorbjørn Aakre (saksbehandler)
Elin Sommerli (observatør)
Runi Hagen (saksbehandler)
Siri Gro Steinnes (saksbehandler)
Ingjerd Gåre Kymre (studieprogramansvarlig, FSH)
Natalia Andreassen (studieprogramansvarlig, HHN)
Gunn Oddlaug Strand Hutchinson (studieprogramansvarlig, FSV)
Geir Berg Lennertzen (faggruppeleder, FLU)
Roy Aksel Waade (studieprogramansvarlig, FLU)

Protokollfører:

Alf Magne Jacobsen
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SAKSKART

Side

Vedtakssaker
6/18

16/0094594

Godkjenning av innkalling til møte 18. januar og saksliste

3

7/18

16/0094595

Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6.
desember 2017

3

8/18

16/0094597

Godkjenning av protokoll postmøte Utdanningsutvalget 19.
desember 2017

4

9/18

16/0094596

Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10.
januar 2018

4

10/18 18/00230-3

Regelverk for beregning av snitt og poengsum for master og påbygningsstudier på høyere grads nivå.

5

11/18 17/03810-5

Akkreditering nye studieprogram 2018 - (opprinnelig 2017)
Master i regnskap og revisjon

6

17/0120412/18
35

Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i
beredskap og kriseledelse (tidligere Master i
samfunnssikkerhet og kriseledelse)

7

13/18

17/0120433

Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk
sykepleie

8

14/18

17/0120436

Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Årsstudium i
musikk

9

15/18

17/0120437

Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i musikk,
11
faglærerutdanning

16/18 17/04288-1

Plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer
ved Nord universitet - plan for 2018

12

Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende praksis
ved Nord universitet, avklaring fra KD

13

Orienteringssaker

1/18

16/0215215

Sted, 18.01.2018
møteleder
2
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6/18 Godkjenning av innkalling til møte 18. januar og saksliste
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
6/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 18. januar og saksliste.

Møtebehandling
Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner innkalling til møte 18. januar og saksliste.

7/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember
2017
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
7/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017.

Møtebehandling
Det ble kommentert at protokollen bør inneholde konklusjon på drøfting i møtet knyttet til
akkreditering/reakkreditering; «Utdanningsutvalget legger seg på den linja NOKUT ville ha
lagt seg på.»

Votering
Enstemmig

Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 6. desember 2017,
med følgende tilleggssetning i innledningen: Utdanningsutvalget legger seg på den linja
NOKUT ville ha lagt seg på.
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8/18 Godkjenning av protokoll postmøte Utdanningsutvalget 19. desember
2017
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
8/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra postmøte Utdanningsutvalget 19. desember
2017.

Møtebehandling
Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.
Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra postmøte Utdanningsutvalget 19. desember
2017.

9/18 Godkjenning av protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
9/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018.

Møtebehandling
Saken ble ikke nærmere kommentert i møtet.
Votering
Enstemmig

Vedtak
Utdanningsutvalget godkjenner protokoll fra Utdanningsutvalgets møte 10. januar 2018.
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10/18 Regelverk for beregning av snitt og poengsum for master - og
påbygningsstudier på høyere grads nivå.
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
10/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende regelverk for beregning av
snitt og studiepoeng for master- og påbyggingsstudier på høyere grads nivå:
Omregningstabell - tabellen benyttes til utregning av C i snitt, og rangering av

søkere der høyere utdanning er opptaksgrunnlag
Bokstavkarakter

Tallkarakterer

A
B
C
D
E

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

Gir følgene
tallverdi
5
4
3
2
1

F= ikke bestått.
Bestått/godkjent = C-3
For mastergrader er det faglige kravet C i snitt 3,0 eller 2,7.
2. Omregningstabellen tas i bruk for opptak til høst 2018.
3. Når forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet senere revideres, tas
bestemmelsen inn i forskriftens § 4-4. Rangeringsregelverk.

Møtebehandling
Saken ble presentert av Siv-Anita Eriksen Molid i møtet.

Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende regelverk for beregning av
snitt og studiepoeng for master- og påbyggingsstudier på høyere grads nivå:
Omregningstabell - tabellen benyttes til utregning av C i snitt, og rangering av

søkere der høyere utdanning er opptaksgrunnlag
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Bokstavkarakter

Tallkarakterer

A
B
C
D
E

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

Gir følgene
tallverdi
5
4
3
2
1

F= ikke bestått.
Bestått/godkjent = C-3
For mastergrader er det faglige kravet C i snitt 3,0 eller 2,7.
2. Omregningstabellen tas i bruk for opptak til høst 2018.
Når forskrift om studier og eksamen ved Nord universitet senere revideres, tas bestemmelsen
inn i forskriftens § 4-4. Rangeringsregelverk.

11/18 Akkreditering nye studieprogram 2018 - (opprinnelig 2017) Master i
regnskap og revisjon
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
11/18

Forslag til vedtak:
1. Skriv inn forslag til vedtak Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner
(akkrediterer) studieplan med tilhørende dokumentasjon for Master i regnskap og
revisjon under forutsetning av
at punkt 2 og 3 innfris.
2. Det må tas en ny gjennomgang av læringsutbyttebeskrivelsene da disse er for lite
fagspesifikke, særlig under kategoriene ferdigheter og generell kompetanse.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Søknad med oppdaterte læringsutbyttebeskrivelser sendes studiedirektøren før saken
oversendes til rektor.

Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til rektor
(dvs at akkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
6
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a. Ny gjennomgang av læringsutbyttebeskrivelsene da disse er for lite
fagspesifikke, særlig under kategoriene ferdigheter og generell kompetanse.
2. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (akkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Master i regnskap og revisjon under forutsetning av at
punkt 3 innfris.
Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for hele
Nord universitet.

12/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i beredskap og
kriseledelse (tidligere Master i samfunnssikkerhet og kriseledelse)
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
12/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
a. Beskrivelse av studieprogrammet bør tydeliggjøre hva studiet omhandler.
b. Flere valgemner må inngå i studieplanen, slik at studentene gis reelle
valgmuligheter, alternativt at benevnelsen «valgemner» endres til «anbefalte
valgemner».
c. Studieprogrammets relevans for arbeids- og samfunnsliv må beskrives.
d. Det må begrunnes hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag for at
studentene oppnår læringsutbyttet.
2. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Master i beredskap og kriseledelse
under forutsetning av at punkt 3.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Det ble påpekt at dette programmet har veldig gode og fagspesifikke læringsutbyttebeskrivelser (LUB). Søknaden er veldig ryddig, strukturert og god. Bruken av eksternt panel i
reakkrediteringsarbeidet vurderes som svært positivt.
Etter diskusjon i utvalget var det enighet om at punktene a og c under punkt 1 i forslag til
vedtak skal strykes. Punktene b og d i forslag til vedtak endres til nytt punkt a og b i
vedtaket.

Votering
Enstemmig
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Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon oppdateres):
a. Flere valgemner må inngå i studieplanen, slik at studentene gis reelle
valgmuligheter, alternativt at benevnelsen «valgemner» endres til «anbefalte
valgemner».
b. Det må begrunnes hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag for at
studentene oppnår læringsutbyttet.
2. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Master i beredskap og kriseledelse
under forutsetning av at punkt 3.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

13/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Master i klinisk sykepleie
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
13/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan med
tilhørende dokumentasjon for Master i Klinisk sykepleie under forutsetning av at punkt 2,
3, 4 og 5 innfris.
2. Studiebeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles før studiet
publiseres på nett for studieåret 2018-2019.
3. Fakultetet må inngå avtaler om internasjonalisering og studentutveksling
som er relevante for Master i klinisk sykepleie, og det må synliggjøres hvilke
deler av studiet som egner seg for studentutveksling. Konkrete avtaler om
internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni
2018.
4. Bortsett fra selve masteroppgaven og et enkelt OD krav, benyttes kun
hjemmeeksamen som test på oppnådd læringsutbytte. Fakultetet bør vise
sammenheng mellom læringsutbytte og vurderingsform, og vurdere en større
variasjon i vurderingsformene.
5. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring
for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Studiet endres fra kommende høst slik at studenter kan gå direkte fra bachelor til master, da
kravet om års praksis fjernes. Det ble i møtet påpekt at dette var en god søknad, men at
reakkrediteringssøknaden bør oppdateres ved at det beskrives en bedre sammenheng
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mellom læringsutbytte og vurderingsform og gjerne en større variasjon i vurderingsformene,
samt en beskrivelse av mulige valgemner, før saken oversendes til rektor.

Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forholde ivaretas før saken oversendes
til rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon
oppdateres):
a) Det bør beskrives en bedre sammenheng mellom læringsutbytte og
vurderingsform, og gjerne også en større variasjon i vurderingsformene.
b) Mulige valgemner for studiet bør beskrives.
2. Utdanningsutvalget anbefaler at rektor godkjenner (reakkrediterer) studieplan
med tilhørende dokumentasjon for Master i klinisk sykepleie under forutsetning
av at punkt 3, 4 og 5 innfris.
3. Studiebeskrivelse og emnebeskrivelser på engelsk ferdigstilles til den 30. juni
2018.
4. Fakultetet må inngå avtaler om internasjonalisering og studentutveksling som er
relevante for Master i klinisk sykepleie, og det må synliggjøres hvilke deler av
studiet som egner seg for studentutveksling. Konkrete avtaler om
internasjonalisering og studentutveksling må være inngått innen 30. juni 2018.
5. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles
utfordring for hele Nord universitet

14/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Årsstudium i musikk
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
14/18

Forslag til vedtak:
1. Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes
til rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon
oppdateres):

• Beskrivelsen av studieprogrammet bør tydeliggjøre hvem er målgruppen for
studiet.
• Det må avklares hvorvidt årsstudiet er selvstendig grunnstudium (som er
nesten identisk med første studieår på bachelorgrad) eller om denne også
er tenkt som del av grunnskolelærerutdanning. Hvis sistnevnte er tilfelle,
må det redegjøres nærmere for felles undervisning av ulike
studentgrupper med ulike opptakskrav.
• Det bør vurderes om det er mulig å endre studieplanen til færre og
større emner, som fortsatt kan innpasses som tilsvarende første
studieår på Bachelor i musikk, faglærerutdanning.
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• Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse må gjennomgås og
tilpasses, da denne er nesten helt identisk med
læringsutbyttebeskrivelsen for bachelorgraden.
• Det må begrunnes hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag for at
studentene oppnår læringsutbyttet.
• Det må konkret beskrives hvordan det legges til rette for at studenten kan
ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
• Praksisavtaler for grunnskolen må fremskaffes. Alle praksisavtaler må være
signerte av begge parter. Søknaden bør omtale om inngåtte praksisavtaler
gir tilfredsstillende kapasitet for avvikling av praksis.
• Krav til praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra praksisfeltet må
beskrives, samt hvordan manglende kompetanse innenfor veiledning
følges opp.
• Tydelig faglig ledelse og hvordan ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet ivaretas må beskrives.
• Det må redegjøres nærmere for hvordan kravet om
førstestillingskompetanse er ivaretatt i alle de sentrale delene av
studieprogrammet. Dersom kravet ikke innfris pr i dag, må det redegjøres
for hvordan fakultetet vil arbeide for å imøtekomme kravet.
• Krav til praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra praksisfeltet må
beskrives, samt hvordan manglende kompetanse innenfor veiledning
følges opp.
2. Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig
godkjenning) av studieplan med tilhørende dokumentasjon for Årsstudium i
musikk under forutsetning av at punkt 3 innfris.
3. Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles
utfordring for hele Nord universitet.

Møtebehandling
Søknaden var mangelfull både da den ble lagt fram for lokalt Utdanningsutvalg og dekanen.
Fagmiljøet fortalte at mye var fulgt opp, men ble altså ikke vurdert som godt nok. Mente at
det kreves liten innsats for å forbedre mange av punktene i innstilling til vedtak. Prorektor
for utdanning stilte spørsmål til studiedirektøren om konsekvenser i forhold annonsering av
studiet, dersom saken returneres til fakultetet. Ikke ideelt, men må da følges opp særskilt.
Det ble også drøftet hvorvidt saken flyttes til planlagte reakkrediteringer i 2018, men ikke
vurdert som ønskelig. Etter diskusjon i utvalget var det enighet om at søknaden fortsatt var
for mangelfull og sendes derfor i retur til fakultetet for forbedring. Søknaden behandles på
nytt i Utdanningsutvalgets april-møte.

Votering
Enstemmig
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Vedtak
Søknaden sendes i retur til fakultet for forbedring og behandles på nytt i
Utdanningsutvalgets møte 11. april 2018.

15/18 Reakkreditering 2018 (opprinnelig 2017) - Bachelor i musikk,
faglærerutdanning
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
15/18

Forslag til vedtak:
1 Utdanningsutvalget anbefaler at følgende forhold ivaretas før saken oversendes til
rektor (dvs at reakkrediteringssøknaden med tilhørende dokumentasjon
oppdateres):
a. Beskrivelse og begrunnelse for rangeringsregelverk ved opptak.
b. Studiemodellen, som består av eksisterende emner, må oppdateres med
korrekte emnenavn og emnekoder slik det er overensstemmelse med
registreringer i FS (det studieadministrative systemet).
c. Studieprogrammets læringsutbyttebeskrivelse må gjennomgås og
tilpasses, da denne er nesten helt identisk med læringsutbyttebeskrivelsen
for Årsstudium i musikk. Begrunnelse for valg gjort i forbindelse kan med
fordel utdypes noe.
d. Relevans for videre studier må beskrives i søknaden, og studieplanen
bør konkret nevne muligheter for videre studier på Master i musikk
ved Nord universitet.
e. Det må begrunnes hvorfor hver enkelt undervisnings-, lærings- og
vurderingsform er valgt, og for hvordan disse formene gir grunnlag
for at studentene oppnår læringsutbyttet.
f. Det må konkret beskrives hvordan det legges til rette for at studenten kan
ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
g. Praksisavtaler for grunnskolen må fremskaffes. Alle praksisavtaler må
være signerte av begge parter. Søknaden bør omtale om inngåtte
praksisavtaler gir tilfredsstillende kapasitet for avvikling av praksis.
h. Tydelig faglig ledelse og hvordan ansvar for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling av studiet ivaretas må beskrives.
i. Det må redegjøres nærmere for hvordan kravet om
førstestillingskompetanse er ivaretatt i alle de sentrale delene av
studieprogrammet. Dersom kravet ikke innfris pr i dag, må det redegjøres
for hvordan fakultetet vil arbeide for å imøtekomme kravet.
j. Krav til praksisveiledernes kompetanse og erfaring fra praksisfeltet må
beskrives, samt hvordan manglende kompetanse innenfor veiledning følges
opp.
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2 Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta reakkreditering (endelig godkjenning) av
studieplan med tilhørende dokumentasjon for Bachelor i musikk, faglærerutdanning
under forutsetning av at punkt 3 og 4 innfris.
3 Rektor ber fakultetet om at konkrete avtaler om internasjonal studentutveksling
inngås innen 30. juni 2018, og oversendes studiedirektøren for dokumentasjon.
4 Det må jobbes med å heve utdanningsfaglig kompetanse, som er en felles utfordring for
hele Nord universitet.

Møtebehandling
Reakkrediteringsarbeidet har bidratt til at Årsstudium i musikk er nesten 100% identisk med
første studieår på dette bachelorprogrammet. Dette er svært positivt. Også denne søknaden
var mangelfull både da den ble lagt fram for lokalt Utdanningsutvalg og dekanen. Det ble
påpekt at reakkrediteringen også burde ha omfattet Bachelor i musikkpedagog og formidler i
kulturskolen, siden de to bachelorgradene er nesten identiske. Etter diskusjon i utvalget var
det enighet om at søknaden fortsatt var for mangelfull og sendes derfor i retur til fakultetet
for forbedring. Søknaden behandles på nytt i Utdanningsutvalgets april-møte.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Søknaden sendes i retur til fakultet for forbedring og behandles på nytt i
Utdanningsutvalgets møte 11. april 2018.

16/18 Plan for reakkreditering av eksisterende studieprogrammer ved Nord
universitet - plan for 2018
Behandlet av
1 Utdanningsutvalget

Møtedato
18.01.2018

Saknr
16/18

Forslag til vedtak:
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering 2018:
Fakultet
FBA
FLU

FSH
FSV

Studieprogram
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Master i biovitenskap og akvakultur
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere
Master i tilpassa opplæring
Bachelor i sykepleie (studiested Levanger)
Bachelor i sykepleie, 4-årig nett- og samlingsbasert (praksisområde Nordland)
Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse
Bachelor i nordområdestudier
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HHN

Bachelor i journalistikk
Ingen

Møtebehandling
Fakultetene FBA, FLU, FSV og HHN har oversendt dekanvedtak med forslag til plan for 2018.
Etter etterlysning av plan for FSH, oversendte fakultetsdirektøren forslag om to programmer,
jamfør innstilling til vedtaks, som ble lagt fram i møtet. Det ble i møtet opplyst fra prodekan
Tove Sagnes at det innen helsevitenskap kommer nye rammeplaner og at de fleste
helsefaglige studiene må gjennom store endringer i løpet av 2019. Reakkreditering for FSH
utsettes derfor til 2019.

Votering
Enstemmig
Vedtak
Utdanningsutvalget anbefaler rektor å vedta følgende plan for reakkreditering 2018:
Fakultet
FBA

HHN

Studieprogram
Bachelor i havbruksdrift og ledelse
Master i biovitenskap
Praktisk-pedagogisk utdanning for allmennfaglærere for 8.13.trinn
Praktisk-pedagogisk utdanning for yrkesfaglærere for 8.- 13.
trinn
Master i tilpassa opplæring
Ingen
Årsstudium i nordområdestudier
Bachelor i sosiologi og samfunnsanalyse
Bachelor i nordområdestudier
Bachelor i journalistikk
Ingen

Saknr

Arkivsak

Tittel

1/18

16/02152-15

Selvbestemmelse, medborgerskap og inkluderende
praksis ved Nord universitet, avklaring fra KD

FLU

FSH
FSV

Studiet er etablert som en pilot for gjennomføring én gang. Studieavdelingen har 10.
november 2017 søkt Kunnskapsdepartementet om råd i forhold til bestemmelser i
opptaksforskriften. Brevet samt departementets svar av 12. januar 2018 er vedlagt saken.
Departementet råder universitetet til å nøye vurdere om studiet kan og skal defineres som
høyere utdanning, og anbefaler tett dialog med NOKUT om dette.
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Arkivsak-dok.
Saksansvarlig
Saksbehandler
Saksgang

17/03810-7
Hanne Solheim Hansen
Anne-Lovise Reiche / Siri Gro Steinnes
Møtedato
30.01.2018

AKKREDITERING AV NYTT PROGRAM - SØR- OG LULESAMISK
GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING MASTER 1-7
Forslag til vedtak:
Alternativ 1:
1. Utdanningsutvalget kan ikke anbefale akkreditering av Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7, slik saken er lagt fram for utvalget. Saken returneres derfor Fakultet
for lærerutdanning, kunst og kulturfag (FLU). Det anbefales videre arbeid med alle forhold
knyttet til studieprogrammet.
2. På bakgrunn av ovennevnte anbefaler Utdanningsutvalget rektor å vedta justering av FLU sin
studieportefølje for studieåret 2018-2019, ved at studiet ikke annonseres på Lokalt opptak
og dermed ikke inngår i studieporteføljen for dette studieåret.

Alternativ 2:
1. Utdanningsutvalget kan ikke anbefale akkreditering av Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning 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.
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Saksframstilling
Bakgrunn
Høsten 2017 startet de første femårige grunnskolelærerutdanningene i tråd med ny nasjonal
rammeplan. For Nord universitet ble utdanningene etablert av universitetsstyret 26.10.2016 med
slikt vedtak (sak 104/2016);
1. Styret for Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogrammer fra
studieåret 2017-2018:
a) Grunnskolelærerutdanning master 1-7 (300 studiepoeng, Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
b) Grunnskolelærerutdanning master 5-10 (300 studiepoeng, Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
c) Lektorutdanning i kroppsøving og idrettsfag (300 studiepoeng, Fakultet for
lærerutdanning og kunst- og kulturfag)
d) Joint Master Degree in Public Sector Economy (120 studiepoeng, fellesgrad
mellom Handelshøgskolen ved Nord universitet og Taras Shevchenko National
University of Kyiv, Ukraina)
e) Bachelor i prehospitalt arbeid - paramedic (180 studiepoeng, Fakultet for
sykepleie og helsevitenskap)
f) Bachelor i geografi (180 studiepoeng, Fakultet for samfunnsvitenskap)
2. Det er en forutsetning for etableringen at rektors godkjenning av studieplanene for
studieprogrammene og tilhørende dokumentasjon er i tråd med NOKUTs
akkrediteringskrav.
3. Det er en forutsetning for etableringen at kostnadene ved utvikling og igangsetting av
studieprogrammene dekkes innenfor fakultetenes egne budsjettrammer.
Grunnlaget for akkreditering av de nye femårige grunnskolelærerutdanningene var den gang
gjeldende Studietilsynsforskrift. I tillegg utformet NOKUT egen veileder for 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.
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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.
Universitetsstyret etablerte 30.10.2017 (sak 102/2017) en egen grunnskolelærerutdanning med
særskilt sør- og lulesamisk innhold;
1. Nord universitet godkjenner etablering av følgende nye studieprogram for studieåret
2018-2019:
a) Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1 – 7 (300 studiepoeng)
b) Bachelor i Trening og treningsledelse (180 studiepoeng)
c) 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 v videreutdanninger innen anestesi-, intensiv- og
operasjonssykepleie behandles på styremøtet i desember, når endring av eksisterende
master i spesialsykepleie er avklart.
Til styrets behandling av søknaden ble det ikke lagt fram en søknad fra fakultetet om etablering, men
et notat av 22.05.2017 fra fakultets fagmiljø innenfor sør- og lulesamisk. Studieprogrammet inngår i
vedtatt studieportefølje for Nord universitet for studieåret 2018-2019 (jamfør styresak 103/2017).
Universitetet ivaretar et særskilt nasjonalt ansvar for sør- og lulesamisk språk og kultur som ledd i
lærerutdanning (Gitt til henholdsvis tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag og Høgskolen i Bodø,
St.meld. 34 i 2001-2002, Kvalitetsreformen om høyere samisk utdanning og forskning, side 8).
Nedenfor er studiemodell for programmet:

No= Norsk, Ma= Matematikk, PEL= Pedagogikk og elevkunnskap, Sam= Samisk emner, dvs sørsamisk eller lulesamisk .
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Dialog med Studieavdelingen og fakultetets behandling av akkrediteringssøknaden
Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 trådte i kraft 23.11.2016.
Nasjonale retningslinjer til forskriften ble sendt på høring 21.03.2017. Disse er per dags dato ikke
vedtatt. Det er uklart om disse kun vil gjelde de tilfeller der hele grunnskolelærerutdanningen er
samisk, eller de samiske delene av den etablerte sør- og lulesamiske grunnskolelærerutdanningen
som er etablert ved Nord universitet, eller alternativt om de nasjonale retningslinjene også omfatter
unntak fra rammeplanen (institusjoner som gir lule- og sørsamisk utdanning, dvs deriblant Nord
universitet).
Det har vært jevnlig dialog mellom fakultetsledelsen og ledelsen ved Studieavdelingen, som ivaretar
saksbehandleransvar i akkreditering av nyetablerte studier, før disse legges fram for rektor for
endelig godkjenning. Alle frister er strukket maksimalt av fakultetet. Opprinnelig frist for fakultetet
var 1. november 2017 for overlevering av akkrediteringssøknad samt tilhørende dokumentasjon.
Senere ble denne fristen forlenget til 22. desember, pga nasjonale retningslinjer som fortsatt ikke var
vedtatt. Fristen ble ytterligere forlenget til 18. januar, da prorektor for utdanning meldte til
fakultetsledelsen at dette var siste frist for oversendelse av søknad om akkreditering. Fristen er
knyttet til at studie-programmet er planlagt annonsert på Lokalt opptak (LOK), som åpner 1. februar.
Søknaden ble etterlyst 22. januar, og dokumenter ble mottatt på slutten av denne dagen.
I Studieavdelingens dialog med fakultetet ble det tidlig avklart at akkrediteringen av det nye studiet
ikke trenger å gjelde hele studieprogrammet (300 studiepoeng), men bare de delene som er særskilt
for dette studieprogrammet, og som skiller seg fra ordinær 1-7 utdanning. Akkrediteringen gjelder
altså de særskilte deler som gjelder sørsamisk og lulesamisk, men naturlig nok også helheten i det
nye programmet eksempelvis studieprogrammets læringsutbytte.
Fakultet har saksbehandlet akkreditering av programmet, ved at det er lagt fram sak til lokalt
Utdanningsutvalg. Saken består av saksframlegg samt en rekke vedlegg (se oversikt nederst i denne
saken). Det er imidlertid ikke utformet akkrediteringssøknad i tråd med ny Studietilsynsforskrift.
Dette er forventet i alle saker. Lokalt Utdanningsutvalg FLU avholdt sitt møte 24.01.2018. Innstilling
til vedtak i saken var omfattende, og innhold til sammen 11 forbedringspunktet. Dekan ved fakultetet
har behandlet saken den 25.01.2018 og gjort slikt vedtak;
Dekanen godkjenner søknad om akkreditering av studieplan for Sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning master 1-7 (300 stp), under forutsetning av at punkt 1–11 innfris.
1. Emneplan for nye emner må tilpasses nye Nasjonale retningslinjer for samisk
grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 når de foreligger.
a. Når nasjonale retningslinjer for samisk GLU foreligger, må det må gis en
begrunnelse hvordan emneLUB henger sammen med overordnet LUB. Dette
gjelder også begrunnelse for hvordan lærings- undervisnings og
vurderingsformer er tilpasset læringsutbyttet, og hvordan det er lagt til rette
for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
b. Arbeidsomfanget må tydeliggjøres for de nye emnene.
2. Det må gis en ytterligere begrunnelse for hvordan ulik forskning/utviklingsarbeid
kommer studentene til gode – hvorfor dette er relevant for den samiske delen av studiet.
3. Det må foreligge en begrunnelse for at ordninger med internasjonalisering er relevante
for den samiske delen av studietilbudet.
4. Det må gis en begrunnelse for at planlagt studentutveksling er faglig relevant.
5. Det må foreligge praksisavtale med aktuell samisk skole før studiestart.
6. Det må gis oversikt over andelen årsverk hver ansatt skal bidra med i studiet.
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7. Det bør foreligge en begrunnelse for hvordan fakultetet vil sikre et stabilt fagmiljø som
har den riktige kompetansen for studietilbudet over tid, med fokus på den samiske
delen.
8. Det må foreligge en beskrivelse av studiets faglige ledelse og ved hvilket nivå ved
institusjonen den er etablert på, og det må foreligge en redegjørelse for den faglige
ledelsens oppgaver knyttet til studiet.
9. Det må gis en oversikt over dokumenterte resultater av forskningen/utviklingsarbeidet,
og hvordan dette har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets
nye innhold og nivå.
10. Det må gis en begrunnelse for hvorfor fagmiljøets deltakelse i samarbeid og nettverk er
relevante for dette studiet.
11. Men det må gis en beskrivelse av hvilke krav institusjonen stiller til praksisveiledernes
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet mtp den samiske delen, samt det må gis en
begrunnelse for hvordan institusjonen kontinuerlig sikrer at praksisveiledernes
kompetanse er relevant for studietilbudet mtp den samiske delen.

Vurdering av reakkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften
Nedenfor følger vurdering av oversendte dokumenter i saken. Vurderingen er gjort ut fra gjeldende
Studietilsynsforskrift 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 forskriften og NOKUTs
veiledning (som om søknaden ble oversendt NOKUT).
Kommentarene i tabellen dekker de mest sentrale manglene, men er ikke uttømmende. På grunn av
manglende beskrivelse i søknaden på de fleste av punktene, er det ikke mulig å beskrive alle
manglene.

§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om universiteter og høyskoler

Det er uklart hvilke forskrifter programmet er
regulert av: Er programmet omfattet av forskrift om
rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for
trinn 1-7, eller gjelder unntak definert i § 1-3? Må
universitetet eventuelt søke om unntak, eller kan vi
beslutte dette selv?

med tilhørende forskrifter skal være oppfylt.

Det er også uklart på hvilken måte de nasjonale
retningslinjene til forskriften (rammeplanen) berører
studieprogrammet.

(2) Informasjon om studietilbudet skal være korrekt, Se kommentar angående navn. Navnet gir inntrykk
vise studiets innhold, oppbygging og progresjon
samt muligheter for studentutveksling.

av noe annet (samisk lærerutdanning) enn det vi
tilbyr (valgemner på samisk). Gir misvisende bilde
både til søkere og arbeidsgivere.
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§ 2.2 Krav til studietilbudet

Vurdering av kravene

(1) Læringsutbyttet for studietilbudet skal beskrives i
samsvar med Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk
for livslang læring, og studietilbudet skal ha et
dekkende navn.

Samsvar med NKR: Mangler avansert, anvende,
analysere, dette er sentrale deskriptorer i NKR (selv
om LUBen er i tråd med rammeplan).
Hvor ble det samiske av? Bare to tilpasninger i
læringsutbyttet i forhold til ordinær MAGLU.

(2) Studietilbudet skal være faglig oppdatert og ha
tydelig relevans for videre studier og /eller
arbeidsliv.
(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.

Dekkende navn: Navnet er ikke dekkende, vi selger
noe vi ikke tilbyr. Dette er ordinær MAGLU med
maksimalt 60 stp med samiske emner. Det tilbys ikke
masterfordyping i samisk, så heller ikke begrepet
fordypning i samisk vil være korrekt. Det er ikke gitt
begrunnelse for at navnet er dekkende.
Faglig oppdatert: Ikke beskrevet
Relevans for videre studier: Ikke beskrevet
Relevans for arbeidsliv: Ikke beskrevet
Ikke beskrevet
Læringsutbyttet er ikke tilpasset det samiske.
Innholdet, maksimalt 60 stp samisk og evt. tilpasning
av PEL-emnet, kan ikke tilfredsstille det forskriften
om samisk MAGLU krever.
Infrastruktur: Det opplyses at det vil være noe
samkjøring av undervisning (i de samiske emnene)
mellom Levanger og Bodø. Hvordan er dette mulig,
siden det er to veldig forskjellige språk?

(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.
(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

Undervisning/læring/vurdering: Sammenheng og
tilpasning til læringsutbyttet er ikke begrunnet.
Aktiv rolle: Ikke beskrevet / begrunnet
Kobling til det samiske er ikke beskrevet når det
gjelder forskning og/eller kunstnerisk
utviklingsarbeid.
Ikke konkretisert eller beskrevet for det samiske.

Ikke konkretisert med egne avtaler for det samiske.

Ingen praksisavtaler er lagt ved, kun et brev fra
rektor i Snåsa kommune (sør-samisk). Dette må
være på plass!!!
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§ 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 sammensetning som dekker de
fag og emner som inngår i studietilbudet.

Det mangler konkret beskrivelse av fagmiljøet.

(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 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.
(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.

Størrelse: Det er ikke beskrevet størrelse på
fagressurs som inngår i dette studieprogrammet.
Kompetansemessig stabilt: Ikke beskrevet, heller
ikke rekrutteringsgrunnlaget for fagpersoner i
samisk.
Sammensetning: Uklart om emnene dekkes, fordi
fagmiljøets kompetanse ikke er beskrevet konkret.
Institusjonell utfordring for Nord universitet.
Det er ikke beskrevet rolle og ansvar som
studieprogramansvarlig skal ivareta.
Ansvarsfordeling og samspill med ledelse for
ordinær grunnskolelærerutdanning er ikke
beskrevet. Det er også uklart formelt ansvar for de
fagpersoner som har levert dokumenter i saken.
Oversikt over fagmiljøet er ikke detaljert nok, til å
kunne vurdere om kravene innfris.
Hovedstilling: Nesten hele fagmiljøet er oppgis å
være tilsatt i hovedstilling.
Førstestillingskompetanse i sentrale deler: Ikke
beskrevet hva som er sentrale deler, og kravet kan
derfor ikke vurderes.
Krav til kompetansenivå: Det er uklart om de
samiske delene av programmet skal innfri
kompetansekravene for bachelor eller master.
Navnet indikerer masterkrav i samisk, mens
innholdet ikke indikerer dette.
Forskning knyttet til det samiske er ikke beskrevet.

Ikke beskrevet konkret pr fagperson, ikke begrunnet
at de er relevante for studietilbudet.

Fagmiljøets kunnskap: ikke beskrevet.
Praksisveiledernes kompetanse: Ikke beskrevet og
begrunnet.
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Oppsummering:
Studieprogrammet kan på ingen måte anbefales akkreditert slik det er oversendt fra fakultetet.
Det er ikke sammenheng mellom navn og innhold på studieprogrammet. Sør- og lulesamisk i navnet
indikerer at dette er en samisk utdanning, eller alternativt at utdanningen har en samisk fordypning. I
realiteten er det imidlertid «valgemner» på til sammen 60 eller 30 studiepoeng. Det tilbys heller ikke
masterfordypning i samisk, noe som gjør at navnet er misvisende for de som vurderer å søke på
studiet samt for arbeidsgivere som skal tilsette kandidatene etter fullført utdanning.
Det er ikke beskrevet hvorvidt studieprogrammet skal oppfylle alle kravene i retningslinjer for samisk
grunnskolelærerutdanning. Utdanningen er langt unna å oppfylle disse kravene. Dette gjelder blant
annet ivaretakelse av urfolksdimensjonen, at alle fag skal være forankret i samisk kultur og samfunn,
vektlegge samiske og urfolks forskningsperspektiver og at FoU- og masteroppgavene skal ha et
samisk- eller urfolksperspektiv.
Det framstår som uklart hvilket tilbud dette i realiteten er. Dette inntrykket forsterkes av at det tas
forbehold om at fagtilbudet kan endres. Hvilket fagtilbud? Dette er uklart fordi det ikke er beskrevet
hva som kan endres og hva studentene har krav på å få. Kan de for eksempel risikere at Sørsamisk 2 /
Lulesamisk 2 ikke kommer i gang hvis det er få studenter, slik at de bare får 30 stp (kun Sørsamisk 1 /
Lulesamisk 1)? Det står også at studentene skriver masteroppgave over selvvalgt problemstilling,
men ikke noe om muligheter (eller manglende muligheter) for samisk vinkling av denne, eller om den
kan skrives på samisk.
Læringsutbyttene er lite spesifikke for samisk språk og kultur. Læringsutbyttene gjenspeiler lite av
det samiske aspektet og urfolksaspektet som bør være sentrale for lærere i samisk område. Det er
lite beskrevet om hensyn som kan være sentrale for å ivareta elevgruppen som de skal undervise.
Det er dermed lite sammenheng mellom læringsutbyttene og studieprogrammets navn.
Fagmiljøet til studieprogrammet er i svært liten grad beskrevet, og det er ikke mulig å vurdere
hvorvidt akkrediteringskravene innfris.
Det er uklarheter i forhold til hvilke forskrifter som gjelder studieprogrammet, eksempelvis gjelder
Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning og tilhørende nasjonale retningslinjer,
eller er utdanningen unntatt forskriften? Dagens forskrift om opptak til høyere utdanning § 4.7
definerer spesielle opptakskrav til lærerutdanninger. Her inngår særskilte krav til sørsamisk, men ikke
lulesamisk. I tillegg opplyser Opptakskontoret at søkere som eventuelt ikke innfrir karakterkravet
med 4 i matematikk, ikke vil kunne delta på forkurs i matematikk for søkere på
grunnskolelærerutdanninger på Samordna opptak. Forkurset gir muligheter for å kvalifisere for
opptak. I forhold til realkompetanse bør det være beskrevet alternative språkkrav i samisk, for søkere
som ikke oppfyller kravet om første- eller andrespråk fra videregående opplæring.
Som innstilling til saken legges fram to alternativ, der det ene alternativet åpner for at
studieprogrammet annonseres på Lokal opptak uten akkreditering. I dette alternativet gis fakultetet
anledning til å arbeide fram videre mot en akkreditering før opptak skjer. Dette alternativet er
grunnet i nasjonalt ansvar for sørsamisk og lulesamisk språk og kultur i lærerutdanningene, som Nord
universitet er gitt gjennom tidligere Høgskolen i Nord-Trøndelag og tidligere Høgskolen i Bodø. I
tillegg er det vektlagt påtrykk fra Kunnskapsdepartementets om opptak allerede høsten 2018 til
denne utdanningen.
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Vedlegg oversendt av fakultet:
Dekanvedtak 25.01.2018 – om akkreditering av Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7
Saksframlegg til lokal Utdanningsutvalg FLU, møte 24.01.2018 – om akkreditering
Notat 31.10.2017 fra fagmiljøet – om akkreditering
Vedlegg 1 – programbeskrivelse
Vedlegg 2 – emnebeskrivelse Sørsamisk 1
Vedlegg 3 – emnebeskrivelse Sørsamisk 2
Vedlegg 4 – emnebeskrivelse Lulesamisk 1
Vedlegg 5 – emnebeskrivelse Lulesamisk 2
Vedlegg 6 – emnebeskrivelse for Pedagogikk og elevkunnskap
Vedlegg 7 – oversikt over fagmiljøet tilknyttet de samiske delene av studieprogrammet
Vedlegg 8 – intensjonsavtale om praksis, Snåsa kommune
Vedlegg 9 – oppsummering fra møte 23.08.2017 med Sametinget, Utdanningsdir., Kunnskapsdep.

Andre vedlegg:
Rektors akkrediteringsvedtak 30.01.2017 – for ordinær Grunnskolelærerutdanning master 1-7
Styresak 102/2017, møte 30.10.2017 - Etablering av nye studier for studieåret 2018-2019
Vedlegg til styresak 102/2017 – Notat av 22.05.2017 fra fagmiljø
Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning (gjeldende fra 23.11.2016)
Høringsbrev fra UHR av 22.03.2017 – om nasjonale forskrifter
Utkast pr 31.03.2017 – Nasjonale retningslinjer til forskrift om rammeplan for samisk
grunnskolelærerutdanning 1-7
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Dekanvedtak FLU
Arkivreferanse:

18/00415-12

Saksbehandler

Ingrid Flægstad

Dato

25.01.2018

Sak: Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7.Akkreditering av programplan,
emneplaner for samiskspråklige emner og PEL.
Programplan og emneplaner ble behandlet i Utdanningsutvalget ved fakultetet den 24.1.2018.
Vedtak:
Dekanen godkjenner søknad om akkreditering av studieplan for Sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning master 1-7 (300 stp), under forutsetning av at punkt 1–11 innfris.
1. Emneplan for nye emner må tilpasses nye Nasjonale retningslinjer for samisk
grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 når de foreligger.
a. Når nasjonale retningslinjer for samisk GLU foreligger, må det må gis en begrunnelse
hvordan emneLUB henger sammen med overordnet LUB. Dette gjelder også begrunnelse for
hvordan lærings- undervisnings og vurderingsformer er tilpasset læringsutbyttet, og hvordan
det er lagt til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
b. Arbeidsomfanget må tydeliggjøres for de nye emnene.
2. Det må gis en ytterligere begrunnelse for hvordan ulik forskning/utviklingsarbeid kommer studentene
til gode – hvorfor dette er relevant for den samiske delen av studiet.
3. Det må foreligge en begrunnelse for at ordninger med internasjonalisering er relevante for den
samiske delen av studietilbudet.
4. Det må gis en begrunnelse for at planlagt studentutveksling er faglig relevant.
5. Det må foreligge praksisavtale med aktuell samisk skole før studiestart.
6. Det må gis oversikt over andelen årsverk hver ansatt skal bidra med i studiet.
7. Det bør foreligge en begrunnelse for hvordan fakultetet vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige
kompetansen for studietilbudet over tid, med fokus på den samiske delen.
8. Det må foreligge en beskrivelse av studiets faglige ledelse og ved hvilket nivå ved institusjonen den er
etablert på, og det må foreligge en redegjørelse for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til studiet.
9. Det må gis en oversikt over dokumenterte resultater av forskningen/utviklingsarbeidet, og hvordan
dette har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets nye innhold og nivå.
10. Det må gis en begrunnelse for hvorfor fagmiljøets deltakelse i samarbeid og nettverk er relevante for
dette studiet.
11. Men det må gis en beskrivelse av hvilke krav institusjonen stiller til praksisveiledernes kompetanse og
erfaring fra praksisfeltet mtp den samiske delen, samt det må gis en begrunnelse for hvordan
institusjonen kontinuerlig sikrer at praksisveiledernes kompetanse er relevant for studietilbudet mtp
den samiske delen.
Sarah J Paulson
Dekan
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SAKSUTREDNING
Bakgrunn:
Nord universitet har et spesielt ansvar for å tilby høyere utdanning innenfor sør- og lulesamiske
fagområder.
Det er en tydelig forventning fra sentrale myndigheter om å tilby sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning.
Samisk lærerutdanning bygger på egen rammeplan, men har egne planer for de samiske
språkemnene og Pedagogikk og elevkunnskap.
Disse planene ble behandlet i møte i lokalt utdanningsutvalg 24.1.2018.

Økonomiske konsekvenser:

Innstilling:
Lokalt utdanningsutvalg ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler dekan å
godkjenne søknad om akkreditering av studieplan for master i Sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning 1-7 (300 stp), under forutsetning av at punkt 2–12 innfris.
1.Emneplan for nye emner må tilpasses nye Nasjonale retningslinjer for samisk
grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 når de foreligger.
a. Når nasjonale retningslinjer for samisk GLU foreligger, må det må gis en begrunnelse
hvordan emneLUB henger sammen med overordnet LUB. Dette gjelder også begrunnelse for
hvordan lærings- undervisnings og vurderingsformer er tilpasset læringsutbyttet, og hvordan
det er lagt til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.
b. Arbeidsomfanget må tydeliggjøres for de nye emnene.

2.Det må gis en ytterligere begrunnelse for hvordan ulik forskning/utviklingsarbeid kommer
studentene til gode – hvorfor dette er relevant for den samiske delen av studiet.
3.Det må foreligge en begrunnelse for at ordninger med internasjonalisering er relevante for den
samiske delen av studietilbudet.
4.Det må gis en begrunnelse for at planlagt studentutveksling er faglig relevant.
5.Det må foreligge praksisavtale med aktuell samisk skole før studiestart.
6.Det må gis oversikt over andelen årsverk hver ansatt skal bidra med i studiet.
7.Det bør foreligge en begrunnelse for hvordan fakultetet vil sikre et stabilt fagmiljø som har den
riktige kompetansen for studietilbudet over tid, med fokus på den samiske delen.
8.Det må foreligge en beskrivelse av studiets faglige ledelse og ved hvilket nivå ved institusjonen
den er etablert på, og det må foreligge en redegjørelse for den faglige ledelsens oppgaver knyttet til
studiet.
9.Det må gis en oversikt over dokumenterte resultater av forskningen/utviklingsarbeidet, og
hvordan dette har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets nye innhold
og nivå.
10.Det må gis en begrunnelse for hvorfor fagmiljøets deltakelse i samarbeid og nettverk er
relevante for dette studiet.
11. Men det må gis en beskrivelse av hvilke krav institusjonen stiller til praksisveiledernes
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet mtp den samiske delen, samt det må gis en begrunnelse
for hvordan institusjonen kontinuerlig sikrer at praksisveiledernes kompetanse er relevant for
studietilbudet mtp den samiske delen.

19/18 Akkreditering av nytt program - Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-7 Akkreditering av nytt program - Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Saksframlegg lokalt UU FLU - samisk MAGLU

Saksnr
Arkivref
Saksbehandler: Runi Hagen

Utdanningsutvalg FLU 24.01.2018

Søknad om godkjenning (akkreditering) av studieplan for master i Sør- og
Lulesamisk Grunnskolelærerutdanning 1-7 (300 stp).
Vedtak:
1. Lokalt utdanningsutvalg ved fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag anbefaler
dekan å godkjenne søknad om akkreditering av studieplan for master i Sør- og Lulesamisk
Grunnskolelærerutdanning 1-7 (300 stp), under forutsetning av at punkt 2–12 innfris.
2. Emneplan for nye emner må tilpasses nye Nasjonale retningslinjer for samisk
grunnskolelærerutdanning trinn 1-7 når de foreligger.
a. Når nasjonale retningslinjer for samisk GLU foreligger, må det må gis en begrunnelse
hvordan emneLUB henger sammen med overordnet LUB. Dette gjelder også
begrunnelse for hvordan lærings- undervisnings og vurderingsformer er tilpasset
læringsutbyttet, og hvordan det er lagt til rette for at studenten kan ta en aktiv rolle i
læringsprosessen.
b. Arbeidsomfanget må tydeliggjøres for de nye emnene.
3. Det må gis en ytterligere begrunnelse for hvordan ulik forskning/utviklingsarbeid kommer
studentene til gode – hvorfor dette er relevant for den samiske delen av studiet.
4. Det må foreligge en begrunnelse for at ordninger med internasjonalisering er relevante for den
samiske delen av studietilbudet.
5. Det må gis en begrunnelse for at planlagt studentutveksling er faglig relevant.
6. Det må foreligge praksisavtale med aktuell samisk skole før studiestart.
7. Det må gis oversikt over andelen årsverk hver ansatt skal bidra med i studiet.
8. Det bør foreligge en begrunnelse for hvordan fakultetet vil sikre et stabilt fagmiljø som har den
riktige kompetansen for studietilbudet over tid, med fokus på den samiske delen.
9. Det må foreligge en beskrivelse av studiets faglige ledelse og ved hvilket nivå ved institusjonen
den er etablert på, og det må foreligge en redegjørelse for den faglige ledelsens oppgaver
knyttet til studiet.
10. Det må gis en oversikt over dokumenterte resultater av forskningen/utviklingsarbeidet, og
hvordan dette har en kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for studietilbudets nye
innhold og nivå.
11. Det må gis en begrunnelse for hvorfor fagmiljøets deltakelse i samarbeid og nettverk er
relevante for dette studiet.
12. Men det må gis en beskrivelse av hvilke krav institusjonen stiller til praksisveiledernes
kompetanse og erfaring fra praksisfeltet mtp den samiske delen, samt det må gis en
begrunnelse for hvordan institusjonen kontinuerlig sikrer at praksisveiledernes kompetanse er
relevant for studietilbudet mtp den samiske delen.
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Bakgrunn
Den 31. oktober ble master i Sør- og Lulesamisk Grunnskolelærerutdanning vedtatt etablert
(sak: 17/03810-1). Viser til pkt 3. i vedtaket som sier:
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.
Faggruppen har sendt inn akkrediteringssøknad, men det meldes at emneplaner for sørsamisk
1–2 og lulesamisk 1–2 vil foreligge så snart de nasjonale retningslinjene for blir ferdigstilt og
gjort kjent. Den innsendte søknaden mangler derfor emneplan, og en stor del av kravene i
studietilsynsforskriften er derfor ikke innridd.
Nedenfor er studiemodellen for studieprogrammet, samt et overordnet bilde av hvordan
programmet er planlagt.
Studiemodell:

Noen forklaringer på forkortelser: PEL = Pedagogikk og elevkunnskap, No = Norsk, Ma = Matematikk, Sam = Samfunnsfag nei
er samisk!, Vit/met = Vitenskapelig metode, GLU = Grunnskolelærerutdanning, MAGLU = master grunnskolelærerutdanning,
LUB = læringsutbyttebeskrivelse, FLU = fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag, NKR = Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk, DS = Diploma Supplement, UU = utdanningsutvalg

På bakgrunn av at Nord universitet har det nasjonale ansvaret for sør- og lulesamisk i
lærerutdanningene, tilligger dermed Nords samfunnsoppdrag å sørge for at det utdannes nok
samisklærere. Målet er at elever med sør- og 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 vidaregåande opplæringa (opplæringslova).
Det er snakk om relativt få studenter som vil kunne rekrutteres, og en samkjøring av
undervisning med den allerede eksisterende GLU-masteren ved Nord er dermed mest
hensiktsmessig med tanke på studentenes læringsmiljø, økonomi etc.
KD signaliserer klare forventninger til Nord universitet om at vi må få på plass denne
utdanninga så raskt som mulig, samtidig som departementet signaliserer en «romslighet»,
blant annet knyttet til siderekruttering.
Det er en del ferdig utdannede lærere som ønsker formell kvalifisering i sør- eller lulesamisk
gjennom å ta Samisk 1 og/eller Samisk 2. Disse kan dermed via ‘siderekruttering’ gå inn i de
aktuelle GLU-kursene i masterprogrammet.
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Vurdering av akkrediteringssøknaden i forhold til Studietilsynsforskriften:
§ 2.1 Forutsetninger for akkreditering

Vurdering av kravene

(1) Aktuelle krav i lov om

OK

universiteter og høyskoler med
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
(1) Læringsutbyttet for studietilbudet
skal beskrives i samsvar med
Nasjonalt
kvalifikasjonsrammeverk for
livslang læring, og studietilbudet
skal ha et dekkende navn.

(2) Studietilbudet skal være faglig
oppdatert og ha tydelig relevans
for videre studier og /eller
arbeidsliv.
(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.

(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.
(6) Studietilbudet skal ha relevant
kobling til forskning og/eller
kunstnerisk utviklingsarbeid og
faglig utviklingsarbeid.

Når nye Nasjonale retningslinjer blir vedtatt, må de nye
emneplanene tilpasses disse.
Øvrige emner innen MAGLU har tidligere blitt akkreditert.
Det må begrunnes hvordan de nye emnene (LUB) henger
sammen med LUB på overordnet nivå.
Vurdering av kravene
Viser
til
‘Retningslinjer
for
navnsetting
av
studieprogrammer
ved
Nord
universitet
[…]’
(Rektorvedtak: 16/01928-2), hvor det står at
masterstudier skal benevnes som ‘master i’ samt aktuelt
fagnavn. Dette må påses at følges, før studieplanen
publiseres. Per i dag omtales studiet på ulike måter.
Anbefalt navn: Master i sør- og lulesamisk
grunnskolelærerutdanning 1-7.
Bes tydeliggjøres.

Omfanget må spesifiseres for nye emner.

Ikke spesifisert for nye emner. Det må gis en begrunnelse
for hvordan emneLUB henger sammen med overordnet
LUB.
I søknaden nevnes det at undervisning kan foregå på «en
høvelig lokasjon (for eksempel samisk kulturinstitusjon,
skole e.l.)». Det bør avklares om det skal leies andre
lokaler, samt sikre tilgangen til disse gjennom inngåelse
av evt. leieavtaler før oppstart av studiet.
Det må gis en begrunnelse hvordan læringsundervisnings og vurderingsformer er tilpasset
læringsutbyttet, og hvordan det er lagt til rette for at
studenten kan ta en aktiv rolle i læringsprosessen.

Det vises til GLU 5-årig, men det må gis en ytterligere
begrunnelse for hvordan ulik forskning/utviklingsarbeid
kommer studentene til gode, herunder hvorfor denne
FoU mv. er relevant for den samiske delen av studiet.
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(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

Ordninger for internasjonalisering blir nevnt i søknaden,
men det mangler en begrunnelse for at ordningene er
relevante for studietilbudet.
Det foreligger ikke avtaler om internasjonalisering
Det må gis en begrunnelse for at planlagt utveksling er
faglig relevant. Bindende avtaler om utveksling finnes
under MAGLU-programmet, men det må avklares om
disse også kan gjelde dette studiet.
Praksisprogrammet følger opplegget i eksisterende GLU
1–7 5-årig. Minst én praksisperiode skal foregå ved
en samisk skole. Praksisavtaler med aktuell samisk skole
mangler, men det er inngått en intensjonserklæring med
en aktuell samisk praksisskole (se vedlegg). Avtaler må på
plass før studiestart.

§ 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 sammensetning
som dekker de fag og emner som
inngår i studietilbudet.
(2) Fagmiljøet tilknyttet
studietilbudet skal ha relevant
utdanningsfaglig kompetanse.

Det mangler en konkret beskrivelse av fagmiljøets
størrelse og kompetanse. Det gis kun en generell
beskrivelse.

(3) Studietilbudet skal ha en tydelig
faglig ledelse med et definert
ansvar for kvalitetssikring og
kvalitetsutvikling av studiet.

Det bør foreligge en begrunnelse for hvordan fakultetet
vil sikre et stabilt fagmiljø som har den riktige
kompetansen for studietilbudet over tid.
OK. Ikke forventet at dette er på plass. 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-møte 26.oktober 2017)
Det må foreligge en beskrivelse av studiets faglige ledelse
og ved hvilket nivå ved institusjonen den er etablert på
(jfr. SPA - studieprogramansvarlig).
Det må foreligge en redegjørelse for den faglige ledelsens
oppgaver knyttet til studiet.

(4) Minst 50 prosent av årsverkene
Det bør komme tydelig frem hvor stor andel av hver
knyttet til studietilbudet skal
fagansatts årsverk som er tilknyttet studiet.
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
bachelorgradsnivå skal
fagmiljøet tilknyttet studiet
bestå av minst 20 prosent
ansatte med
førstestillingskompetanse.
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(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.

Oversikt over dokumenterte resultater av
forskningen/utviklingsarbeidet, og hvordan dette har en
kvalitet og et omfang som er tilfredsstillende for
studietilbudets nye innhold og nivå, mangler.

(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.

OK. Følger GLU 5-årig.

(Hva gjelder dokumentasjon: Det må legges ved
publikasjonslister – hva som har blitt utført siste 5 år)

Dersom all dokumentasjon kan finnes under MAGLU, må
det her gis en begrunnelse for hvorfor disse
samarbeidene og nettverkene er relevante for dette
studiet.

Men det må gis en beskrivelse av hvilke krav
institusjonen stiller til praksisveiledernes kompetanse og
erfaring fra praksisfeltet mtp den samiske delen.
Det må gis en begrunnelse for hvordan institusjonen
kontinuerlig sikrer at praksisveiledernes kompetanse er
relevant for studietilbudet mtp den samiske delen.

Oppsummering
Det er levert en akkrediteringssøknad som redegjør for studiets relevans både for Nord universitet,
(med et særskilt ansvar for sør- og lulesamisk), og samfunnslivet (med mangel på formell kompetanse
innen samisk lærerutdanning) for øvrig. Det er tatt hensyn til anmodninger fra
Kunnskapsdepartementet om få dette studiet i gang så raskt som mulig, og fakultetet jobber for at
nødvendig kompetanse kommer på plass for den sørsamiske delen innen publisering av studiet. Da de
nye samiske emneplanene er utformet før Nasjonale retningslinjer for samisk
grunnskolelærerutdanning 1-7 er vedtatt, må dekan ved FLU avgjøre videre prosess mot akkreditering
og utlysning av studiet. Kort oppsummert mangler det en del begrunnelser hva angår fagmiljø og noe
av innholdet i studieplanen. Viser til saksutredning og forslag til vedtak.
Vedlegg:
1.
Saksframlegg
2.
Fagmiljøets søknad om godkjenning av studieplan
3.
Beskrivelse av endring i opprinnelig studieplan for MAGLU1-7
4.
Vedlegg 1 – Programplan
5.
Vedlegg 2 – emneplan for Sørsamisk 1
6.
Vedlegg 3 – emneplan for Sørsamisk 2
7.
Vedlegg 4 – emneplan for Lulesamisk 1
8.
Vedlegg 5 – emneplan for Lulesamisk 2
9.
Vedlegg 6 – emneplan for Pedagogikk og elevkunnskap
10.
Vedlegg 7 – oversikt fagmiljø
11.
Vedlegg 8 – Intensjonserklæring Åarjel-saemiej

samisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-7 Akkreditering av nytt program - Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Notat 31.10.2017 fra fagmiljøet - om akkredittering av Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning

Per Ravna
Åshild Karevold
Asbjørn Kolberg
Bodø og Levanger 31.10.2017

Akkreditering av sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning ved Nord universitet
Arbeidsgruppen for samisk GLU ved Nord universitet presenterer i dette skrivet noen merknader til
akkrediteringssaken på bakgrunn av mail av 14.10.2017 fra Runi Hagen: «Akkreditering av endringer/tilføyelser for Lule- og sørsamisk GLU». Saken gjelder endringer av/tilføyelser til eksisterende
studieplan for GLU 1–7 ved Nord universitet.

Begrunnelse for opprettelse av sør- og lulesamisk lærerutdanning
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 GLU-master som skissert i modellen
nedenfor, en viktig økonomisk faktor. Undervisningssamkjøring mellom Bodø og Levanger er både
ønskelig og mulig. Dessuten har KD åpnet for at Nord kan gjøre såkalt siderekruttering. Det er en del
ferdig utdannede lærere som ønsker formell kvalifisering i sør- eller lulesamisk gjennom å ta Samisk 1
og/eller Samisk 2. Disse kan dermed gå inn i de aktuelle GLU-kursene i masterprogrammet.
KD signaliserer klare forventninger til Nord universitet om at vi må få på plass denne utdanninga så
raskt som mulig1, samtidig som departementet signaliserer en «romslighet», blant annet knyttet til
siderekruttering. 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 stor styrke at ansvaret for lulesamisk og sørsamisk havnet i
samme lærerutdanningsinstitusjon etter fusjonen, dette gir mulighet for de to språkene som representerer «minoriteten i minoriteten».

1

Møte med KD 23.8.2017 (se også oppsummering til slutt i dette dokumentet)

1
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Studieplan for femårig sør- og lulesamisk GLU 1–7 ved Nord universitet
Studieplanen må bygge på Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn
1–7 som trådte i kraft 23.11.16 og Nasjonale retningslinjer for samisk GLU 1–7, generell del. Det er
verdt å merke at forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning 1–7 bygger på Forskrift om rammeplan om grunnskolelærerutdanning 1–7 som både er kjent og allerede implementert
i fakultetet, og at vi i det videre vil vektlegge de forholdene hvor samisk GLU avviker fra den opprinnelige GLU-rammeplanen.
Vedlegg 1 gir en oversikt over formuleringer i Forskrift (rammeplan) og retningslinjer for samisk GLU
1–7 som ikke også er med i den nasjonale forskriften og retningslinjene for GLU 1–7. Studieplanen for
sør- og lulesamisk GLU 1–7 ved Nord universitet må bygge på den samiske forskriften og de samiske
retningslinjene på basis av punktene i vedlegget. Den endelige studieplanen for samisk GLU vil altså i
stor grad være identisk med Nords 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. Emneplaner for
sørsamisk 1–2 og lulesamisk 1–2 vil foreligge så snart de nasjonale retningslinjene for blir ferdigstilt
og gjort kjent.

Læringsutbytte for studiet
Endringene/tilføyelsene til eksisterende GLU-plan sikrer at studentene oppnår det totale læringsutbyttet for samisk GLU 1–7 (se vedlegg 1).
Undervisnings-, lærings- og vurderingsformer
Disse vil være identiske med eksisterende studieplan for GLU 1–7 ved Nord. I tillegg vil undervisning i
emner som er felles for de sør- og lulesamiske studentene kunne være nettbasert og/eller som felles
samlinger i Bodø, Levanger eller ved annen høvelig lokasjon (f.eks. samisk kulturinstitusjon, skole
e.l.).
Studiets kobling til forskning og/eller faglig og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid
Det vil være identisk med eksisterende studieplan for GLU 1–7 ved Nord. I tillegg vil det være aktuelt
å utvikle kompetanse i duodji/duedtie (samisk håndverk) hvis dette skal tilbys som et emne ved Nord
universitet.
Fagmiljø
Nord universitet har et kompetent fagmiljø for studiet i alle fag unntatt samisk som masterfag. Foreløpig har ikke Nord fagpersonell med professorkompetanse i samisk (vi har én Nord-ansatt med dosentkompetanse i lulesamisk).
Fagmiljøet i Bodø/Árran har personer med høy kompetanse når det gjelder lulesamisk. Det er bl.a.
utviklet et bachelorprogram og et masterprogram i lulesamisk.
En førstestilling i sørsamisk språk og litteratur (Levanger) er under utlysning. Fast tilsatt språklærer er
i permisjon, men sørsamisk begynnerkurs samt Sørsamisk 1 og 2 har vært godt ivaretatt av innleid
språklærer. Det kan være aktuelt å samarbeide med andre institusjoner om undervisningsstilling i
sørsamisk hvis behovet er til stede (for eksempel Grong videregående skole, Aajege på Røros eller
UiT). Nord universitet har tett samarbeid med alle UH-institusjoner som tilbyr samiske studier gjennom Fagstrategiske enhet for samisk i Universitets og høgskolerådet.

2
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Noen emner kan sør- og lulesamiske studenter ha felles som f.eks. samisk kulturkunnskap, samisk litteratur og samisk lingvistikk. Når det gjelder sistnevnte emne kan det dekkes av tilsatte ved Árran
(hvor Nords fagmiljø i lulesamisk i hovedsak er lokalisert).
I Levanger er det utviklet et studieprogram (30 stp) i sørsamisk kulturkunnskap. Nords stipendiat i
sørsamisk historie og kulturkunnskap har stått for emneplan og undervisning. I Levanger er det en
professor i musikk med joik som spesialfelt. Dette er et emne som vil kunne inngå i samisk GLU.
Praksis
Praksisprogrammet følger opplegget i eksisterende GLU 1–7. Minst én praksisperiode skal foregå ved
en samisk skole. Praksisavtaler er under arbeid. Når det gjelder andre praksisperioder vil studentene
ved samisk GLU følge hovedkullet.

Ferdig studieplan for samisk GLU 1–7 (2018–2022)
Endelig utformet studieplan vil foreligge når de nasjonale retningslinjene for samisk og duodji blir ferdigstilt og gjort kjent.

Studiemodell
Studentene som tar sør- eller lulesamisk GLU vil følge hovedkullet med unntak av fagene som er spesifikke for samisk GLU; dvs. samisk 1–2 og ev. samiske emner i PEL (se vedlegg 1).
Tabellen nedenfor viser hvordan man kan organisere den sør- og lulesamiske lærerutdanningen ved
Nord universitet.
GLU 1–7: Skolefag som masterfordypning
For studenter med studiekompetanse i samisk fra videregående opplæring.
Fag merket gult: Felles for alle GLU-studentene
Fag merket grønt: Felles sør- og lulesamisk (ev. felles for alle GLU-studentene)
(Sam 1, Sam 2: Samisk (sør- og lulesamisk) 1 og 2
Vit/met: Vitenskapsteori og metode)
1. studieår
Høst

2. studieår

No PEL Sam Ma PEL Sam
1
1
30 15 15
30 15 15

3. studieår
Vit/met
(1 uke)
Fag 4
(Eks.
Sam 2)
30

Vår
Masterfag
30
Praksis

30

30

20

3

4. studieår
FoU- Masterfag
oppg 15

Fag- Beg.
did. oppl
15
15

5. studieår
PEL Vit/met
30 20
SærPensum
10
Masteroppg.
30

30
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Merknad til modellen
• De nasjonale retningslinjene for samisk GLU2 legger ikke opp til en egen samisk PEL-plan (bare
samisk språk og duodji får egne fagplaner)
• Retningslinjene slår fast at alle fagene skal være forankret i samisk kultur og samfunn og ha samiske læringsforståelser og undervisningsmåter som utgangspunkt
• Fjernundervisningsdidaktikk skal med
• Omfang og progresjon i utdanningen skal være den samme for alle GLU-tilbudene.
Når det gjelder PEL, bør en vurdere å utarbeide en egen Nord-modell som gjør at emner kan være
felles både for samisk GLU og den nasjonale GLU-modellen der det også fastslås at samiske emner
skal være med, både i PEL og andre emner.

Møte med KD 23.8.2017 om sør- og lulesamisk lærerutdanning
Deltakere: Egil Solli, Åshild Karevold, Per Ravna, Asbjørn Kolberg og Kevin Johansen (Nord og Fylkesmannen i Nordland). Fra Sametinget: Heidi Salmi (over telefon) og Ann Irene Sæter.
Fra Utdanningsdirektoratet: Heidi Paulsen, Oddny Rusten, Sidsel Sparre
Fra Kunnskapsdepartementet: Arnhild Hegtun (OA), Sigrid Holm (OA), Rolf Larsen (UH), Birgitte Levy
(UH)
Konklusjonen i KDs oppsummering fra møtet (referent Ellen Birgitte Levy):
-

Fylkesmannen bes sammen med Nord universitet om å bidra i rekrutteringen til grunnskolelærerutdanning med sør- og lulesamisk.
Departementet gir klarsignal for at det gjøres sideinntak av videreutdanningsstudenter til
sør- og lulesamiske fagstudier i grunnskolelærerutdanning.
Nord universitet arbeider videre med å kvalifisere personale for å etablere masterfordypning
innenfor sør- og lulesamisk i grunnskolelæreutdanning, og ordninger for å stimulere til dette.

2

http://www.uhr.no/documents/GODKJENTE_NASJONALE_RETNINGSLINJER_FOR_SAMISK_GRUNNSKOLEL_RERUTDANNING_1_7___generell_del.pdf
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Vedlegg 1

Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7 ved Nord
universitet
Hvordan ivareta det spesifikt samiske ved sør- og lulesamisk GLU 1-7?
Nedenfor følger en oversikt over formuleringer i rammeplan og retningslinjer for samisk GLU
1-7 som ikke også er med i nasjonal rammeplan og nasjonale retningslinjer.
I planlagt sør- og lulesamisk GLU 1-7 kan det spesifikt samiske (i tillegg til samisk språk) ivaretas på ulike måter:
 I sør- og lulesamiske språkemner
 I pedagogikk og elevkunnskap (som en egen «samisk modul» eller på annen måte)
 I praksisopplæringen
 På lengre sikt: i et eget emne (skolerelevant fag) på 30 stp som blir obligatorisk for
studenter som velger sør- og lulesamisk GLU

A. Forskrift om rammeplan for samisk GLU 1-7
§ 1 Virkeområde og formål
(3) Den samiske grunnskolelærerutdanningen er likeverdig med den nasjonale grunnskolelærerutdanningen. Hovedundervisningsspråk er samisk. Det kan gjøres unntak for institusjoner
som gir lule- og sørsamisk utdanning.
(4) 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.
§ 2 Læringsutbytte (beskrivelser som vektlegger samisk særskilt):
Kunnskap
Kandidaten
 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 om samisk tradisjon innenfor det enkelte fagområde
 har kunnskap i å bruke naturen og nærmiljøet som læringsarena og tilpasse aktiviteter
til ulike læringsmiljø.
Ferdigheter
Kandidaten
 kan gjøre nytte av samiske læringsmåter i opplæringen
 kan tilpasse opplæringen i tospråklig eller flerspråklig perspektiv
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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 samisk og norsk, muntlig og skriftlig, og kan bruke språkene på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 har kompetanse i fjernundervisningsdidaktikk
§ 3 Innhold og struktur
I tillegg til norsk (30 stp) og matematikk (30 stp) er samisk (30 stp) obligatorisk fag.

B. Nasjonale retningslinjer for samisk GLU 1-7
1. Innledning
Læringsutbytteformuleringene for samisk lærerutdanning følger de nasjonale retningslinjene
for grunnskolelærerutdanningen, unntatt fagene samisk språk og duodji som har egne fagspesifikke retningslinjer1). Ved utvikling av emneplaner må institusjonene ivareta samisk innhold i alle fagene.
2. Institusjonelt ansvar
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.
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.
2.2. Internasjonalisering
Urfolksdimensjonen bør være sentral i internasjonaliseringen.
3. Fagene i programmet
3.2. Innhold
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.

1)

Egne fagspesifikke retningslinjer for samisk språk og duodji er ikke publisert pr 30.10.17
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Tverrfaglige tema som inngår i studentens utdanning:
I alle fag:
Alle fagene skal være forankret i samisk kultur og samfunn, og ha samiske læringsforståelser
og undervisningsmåter som sitt utgangspunkt.
I institusjonenes programplaner:
Fjernundervisning: Utdanningen skal gi kompetanse i fjernundervisnings-/nettundervisningsdidaktikk. Studenten må kunne bruke ulike typer av fjernundervisning/nettundervisning med
interaktive læringsopplegg.
3.4. Forskningsforankring
Utdanningens forskningsforankring skal i hht. rammeplanen vektlegge samiske og urfolks
forskningsperspektiver.
FoU- og masteroppgavene skal ha et samisk- eller urfolksperspektiv.
3.6. Praksisstudium
Institusjonen skal legge til rette for at minst en praksisperiode skal gjennomføres ved samiske skoler i Sverige eller Finland.
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Programnavn:
Grunnskolelærerutdanning master 1–7 samisk
Nivå:
Master
Studiepoeng (ECTS):
300 studiepoeng
Varighet:
5 år (10 semestre)
Studiemodus:
Heltid
Studiested:
Bodø (campus): lulesamisk; Levanger (campus): sørsamisk
Programansvarlig:
Professor Kåre Fuglseth
Studieveileder:

Undervisningsspråk:
Norsk og samisk. I undervisningsfaget Engelsk, vil engelsk være undervisningsspråk.

Kostnader:
Foruten utgifter til semesteravgift, pensumlitteratur og bærbar pc / nettbrett, kan det tilkomme
utgifter til ekskursjoner, materialavgifter etc. Dette er beskrevet i den enkelte emnebeskrivelse.
Utgifter til reise og opphold i forbindelse med praksisstudier må påregnes.
Introduksjon:
Samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 er ei solid faglig og fagdidaktisk eller pedagogisk 5årig masterutdanning retta mot de som vil bli lærer for barn i de tidligste skoleåra i grunnskolen.
Utdanninga er praksisnær, profesjonsretta og forskningsbasert, og praksis er dypt bakt inn i studiet.
En kan velge å fordype seg i ett av skolefaga, inkludert ei spesialisering i begynneropplæring, samt
pedagogikk og spesialpedagogikk. I masteroppgava 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.
Utdanninga skal dekke behova for godt kvalifiserte lærere i det sør- og/eller lulesamiske samfunnet.
Yrkesmuligheter:
Utdanningen skal kvalifisere for ansettelse i undervisningsstilling i grunnskolen.
Videreutdanning:
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.
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Opptakskrav:
Generell studiekompetanse med minst 35 skolepoeng og minimum karakteren 3 i norsk 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.
Realkompetanse:
Man kan ikke søke opptak til grunnskolelærerutdanningene på bakgrunn av realkompetanse. Unntak
av kan gjøres i visse tilfeller for realkompetanse i samisk (se Opptakskrav ovenfor).

Programbeskrivelse:
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.
De tre første studieårene organisert ved det aktuelle campuset (Bodø eller Levanger), hvor
studentene møter undervisningsaktiviteter på campus hver uke. I emnene Samisk 1–2 og PEL vil noe
av undervisningen kunne 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 (Sør- eller 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 en selvvalgt problemstillingen innenfor masterfaget i 10.
semester.
I 3. studieår skal studentene skrive en profesjonsretta FoU-oppgave.
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 en praksisperiode skal gjennomføres ved en
samisk skole.
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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:
Kunnskap
Kandidaten
•
•
•
•
•
•

•

•
•

•

•

har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller
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
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
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•
•
•

•

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 samisk 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
•
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.

Utveksling:
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 FoUoppgaven på denne institusjonen og evt. bli tilknyttet en ekstern veileder der. Et eventuelt
utenlandsopphold skal tilpasses studieløpet for den aktuelle studenten.
De samarbeidspartnere som kanskje er mest relevante for utveksling er 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. Nord universitet er medlem
av University of the Arctic som bl.a. har et urfolksperspektiv. Dette nettverket har egne
utvekslingsprogram for studenter. Nord universitet har faglig samarbeid med Memorial University of
Newfoundland og University of Saskatchewan, Canada. Begge er medlemmer i University of the
Arctic, og har lærerutdanning for studenter med urfolksbakgrunn og (jf. Nasjonale retningslinjer
samisk GLU 2.2.)
Programevaluering:
Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser og av
studieprogramansvarlig. Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.
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Eksamens- og vurderingsformer:
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.
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.
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.
Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting:
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
grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser:
•

Forskrift om rammeplan for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

•

Nasjonale retningslinjer for samisk grunnskolelærerutdanning for trinn 1–7

•

Prinsippene i opplæringsloven og gjeldende læreplan for grunnskolen

•

Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Faktaopplysninger om emnet
Felt

Fyll ut / velg tekst

Emnekode og navn

Sørsamisk 1/Åarjelsaemien 1, 30stp

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Valgfritt

Bodø

Mo i Rana

Levanger

Steinkjer

Stjørdal

Skriveveiledning
Annet (skriv):
Namsos

Nesna

Sandenessjøen

Vesterålen

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Sørsamisk og norsk

Undervisningssemester
Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)

Emneevaluering
(E-EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Ja

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

Sørsamisk 1 er et studie i sørsamisk tale- og skriftspråk.
Studiet kan inngå som del av
grunnskolelærerutdanning og gir
undervisninsgskompetanse 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
1

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

Læringsutbytte
(E-LÆR)

språkkunnskap behandles språket som system,
variasjon og norm, praktisk språkbruk og språkrøkt.
Under litteratur og kultur behandles samisk litteratur
og samene i litteraturen, fortellertradsijon, 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
Studenten skal









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

Ferdigheter
Studenten skal




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

Generell kompetanse
Studenten
 skal kjenne til språk som et grunnleggende
fundament for kultur, tilhørighet og
selvforståelse og formidler av tanker, ideer,
skikker og tradisjoner


2

skal ha kunnskap om, og erfaring i å benytte
fjernundervisning og annen

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
Emnebeskrivelse
undervisningsteknologi i sørsamisk
språkopplæring

Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

Generell studiekompetanse inklusive sørsamisk 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,
språkkrav osv. Ta også
hensyn til emnenivået.
Ligger emnet på
masternivå, forutsattes
fullført bachelor e.l.

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt

Nettbasert

Nett- og samlingsbasert

Samlingsbasert

Other (write):
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

3

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.



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

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

4



Aikio, Annukka og Aikio, Samuli (1982).
Niejte gie gullie-tjååtselinie sjidti. Oslo:
Universitetsforlaget.
ISBN 82-00-06356-9
http://urn.nb.no/URN:NBN:nonb_digibok_2007112304034



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:nonb_digibok_2007121204030



Bergsland, Knut og Hasselbrink, Gustav
(1985). Saemien lohkeme-gærja. (Ny utg.).
Tromsø: Universitetsforlaget. ISBN 82-0007402-1 http://urn.nb.no/URN:NBN:nonb_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:nonb_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:nonb_digibok_2011031505002



Bull, Ella Holm et al. (1998). Laavlomh
maanide. Indre Billefjord: Iđut. ISBN 827601-038-5
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
http://urn.nb.no/URN:NBN:nonb_digibok_2010030403014
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Bull, Ella Holm og Bergsland, Knut (1993).
Lohkede saemien. (2. utg.). Oslo:
Grunnskolerådet, Kirke- og
undervisningsdepartementet ; Kárášjohka :
Davvi girji.
ISBN 82-7374-154-0



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 978-917005-336-8



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 82-15-005896
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
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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
http://urn.nb.no/URN:NBN:nonb_digibok_2009113004101



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 97882-997242-2-7



Juuso, Randi og Bjørn, Inga Margrethe Eira
(2006). Temahefte om samisk kultur i
barnehagen. Oslo:
Kunnskapsdepartementet.
https://www.regjeringen.no/globalassets/up
load/kilde/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300
464temahefte_om_samiske_barns_sprak_og_ku
ltur.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:
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Fylkesmannen i Nordland, Oppvekst- og
utdanningsavdelingen. ISBN 82-92558-09-8

Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)
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Lyngman, Susanne (Red.). (2007). Om
sørsamisk historie : foredrag fra seminar på
Røros 2006 og Trondheim 2007. Snåsa:
Stiftelsen Saemien Sijte. ISBN 978-82993781-5-4



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 grunnleggende ferdighet i fellesskapet.
Trondheim: Tapir akademisk . ISBN 978-82519-2497-9



Magga, Lajla Mattsson (2009). Norsksydsamisk 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 82-05-354014



Utdanningsdirektoratet (2013).
Kunnskapsløftet - samisk.
http://www.udir.no/Lareplaner/Finnlareplan/Kunnskapsloftet-samisk/

Brukes som
beskrivelsesfelt for
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Eksamensbeskrivelse
(E-EKSBESKR)

Arbeidskrav:
Arbeidskrav 1 (AK): Semesteroppgave i sørsamisk
språkkunnskap
Arbeidskrav 2 (AK): Gruppeoppgave sørsamisk
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.
Obligatorisk deltakelse (OD):
Minimum 80% deltakelse i all timeplanlagt aktivitet er
et vilkår for å gå opp til eksamen.
Eksamen



Individuell hjemmeeksamen i fagdidaktikk, 7
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, 6 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. Karakteren
fastsettes på følgende grunnlag. Som hjelpemidler til
skoleeksamen og muntlig eksamen kan studentene
bruke godkjente ordbøker og ordlister i sørsamisk-
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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
norsk, norsk-sørsamisk, sørsamisk- svensk, svensksørsamisk, samt gjeldene læreplan for grunnskolen.
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
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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, 30stp

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Valgfritt

Bodø

Mo i Rana

Levanger

Steinkjer

Stjørdal

Skriveveiledning
Annet (skriv):
Namsos

Nesna

Sandenessjøen

Vesterålen

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Sørsamisk og norsk

Undervisningssemester
Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)

Emneevaluering
(E-EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Ja

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

Sørsamisk 2 bygger på Sørsamisk 1 og gir
undervisningskompetanse i grunnskolens trinn 8-10
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.

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
1

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
temaområdefagdidaktikken behandles didaktiske
utfordringer i flerspråklig undervisning, sørsamiske
læremidler, undervisningsteknologi,
fjernundervisning, litteraturdidaktikk og vurdering.
Læringsutbytte
(E-LÆR)

Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten
 har 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 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
Studenten
 kan delta i faglige samtaler på sørsamisk om
emnets ulike temaer
 kan bruke sørsamisk for planlegging av og
undervisning i sørsamisk
 ha kunnskap om og kunne benytte ulike
vurderingsordninger
Generell kompetanse
Studenten
 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

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

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt

Nettbasert

Nett- og samlingsbasert

Samlingsbasert

Other (write):
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

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

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum:
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 : Rørossamiske tekster. [CD Lydbok]. Røros : Aajege, Samisk
språk- og kompetansesenter
Fjellgren, Joseph (2012): Föörhkedem tjearoem. Oslo :
Baldusine
ISBN 978-82-92331-16-3

3

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.

19/18 Akkreditering av nytt program - Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-7 Akkreditering av nytt program - Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 3 - emnebeskrivelse Sørsamisk 2

Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Gaski, Harald og Lena Kappfjell (deajv.) (2005): Åvtese
jåhta : åarjelsaemien tjaalegh jih tjaalegh
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 91-7209057-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:

4
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Bergsland, Knut (1994): Sydsamisk grammatikk. 2. utg.
Karasjok : Davvi girji
ISBN 82-7374-215-6
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 = Sydsamisknorsk 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): Svensksydsamisk, 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 5881
ISBN 82-993684-0-5

5
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
Hætta, Odd Mathis (2002): Samene : Nordkalottens
urfolk. Kristiansand : Høyskoleforlaget. S. 61-121
ISBN 82-7634-428-3
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 110125
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 aarhskuvleste 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
6
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
andra minoritetsspråk. Lund : Studentlitteratur
ISBN 91-44-33241-6
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/Kunnskapsloftetsamisk/
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 827634-247-7
Komplementerende materiale

7
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
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
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

8
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
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, 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.

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.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
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.
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
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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

Lulesamisk 1, 30stp

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk

Valgfritt

Bodø

Mo i Rana

Levanger

Steinkjer

Stjørdal

Skriveveiledning
Annet (skriv):
Namsos

Nesna

Sandenessjøen

Vesterålen

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Lulesamisk og norsk

Undervisningssemester
Tilbys som frittstående
(E-TYPE)
Kostnader
(E-KOST)

Emneevaluering
(E-EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Ja

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 studie i lulesamisk tale- og
skriftspråk, litteratur og didaktikk. Studiet kan inngå
som del av grunnskolelærerutdanning og gir
undervisninsgskompetanse 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
ett samfunnsperspektiv (for eksempel minoritetsog majoritetsspråk, språkbevarelse og språkbytte).

1

Oppgi info. Om evt.
andre kostnader, f.eks
feltarbeid, nødvendig
utstyr.
Oppgi evt. info om andre
gjeldende rutiner for
kvalitetssikring.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
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
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
Studenten skal










kunne den grunnleggende strukturen i
lulesamisk i tilknytning til fonologi,
morfologi og syntaks
kunne beherske lulesamisk ortografi i
teori og praksis
ha kunnskap om flerspråklighet og det
samiske språkets stilling i samfunnet
ha kunnskap om eldre samisk litteratur
ha kunnskap om allmenn folkediktning
ha kunnskap om samisk folkediktning
og fortellertradisjon

ha kunnskap om to-språklighet og tospråklig undervisning
ha kunnskap om lokalt pedagogisk
utviklingsarbeid

Ferdigheter
Studenten skal

ha oversikt over særdrag i eldre samisk
litteratur

kunne anvende kunnskap om samisk
folkediktning i undervisningen

ha oversikt over språkets struktur

ha kunnskap om hoveddelene i samisk
språklære




kunne undervise i lulesamisk språk
ha kunnskap om og kunne benytte ulike
vurderingsordninger

Generell kompetanse
Studenten skal

ha innsikt i samisk fortellertradisjon og
folkediktning

kunne formidle kunnskap om samisk
folkediktning

2

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
Emnebeskrivelse





Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

ha kjennskap til hvordan språket er
bygd opp og kunne formidle relevant
fagstoff
utvikle egen språklig kompetanse

skal ha kunnskap om, og erfaring i å
benytte fjernundervisning og annen
undervisningsteknologi i lulesamisk
språkopplæring

Generell studiekompetanse inklusive lulesamisk fra
videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper
(E-ANFOR)

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt

Nettbasert

Nett- og samlingsbasert

Samlingsbasert

Other (write):
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder
(E-LOGUND)

3

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.

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.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

Pensum, under revisjon i påvente av nasjonale
retningslinjer:
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)
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 97882-15-02062-4, ISBN 82-15-00589-6
Høigård, Anne (2013). Barns språkutvikling : muntlig og
skriftlig. (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget. ISBN 97882-15-02062-4, 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:nonb_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:nonb_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.

4

Skill mellom pensum og
anbefalt litteratur.
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde
/kd/red/2006/0107/ddd/pdfv/300464temahefte_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/300464temahefte_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.
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 97882-519-2497-9
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 97882-519-2497-9
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.

5
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse
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 &
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/Finnlareplan/Kunnskapsloftet-samisk/
Utdanningsdirektoratet (2013). Kunnskapsløftet samisk.
http://www.udir.no/Lareplaner/Finnlareplan/Kunnskapsloftet-samisk/
Øzerk, Kamil: Tospråklighet og kognitiv utvikling i
pedagogisk perspektiv, Samisk utdanningsråd.
Hjelepmidler til eksamen
(E-HJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

6

Brukes som
beskrivelsesfelt for
praksisemner - gi
utfyllende informasjon
om hva praksis innebærer
og gjeldende
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Mal for studieinformasjon
Emnebeskrivelse

Eksamensbeskrivelse
(E-EKSBESKR)

Arbeidskrav:
Arbeidskrav 1 (AK): Semesteroppgave i lulesamisk
språkkunnskap
Arbeidskrav 2 (AK): Gruppeoppgave lulesamisk
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.
Obligatorisk deltakelse (OD):
Minimum 80% deltakelse i all timeplanlagt aktivitet er
et vilkår for å gå opp til eksamen.
Eksamen
Eksamens- og vurderingsordninger

.

7



Individuell hjemmeeksamen i fagdidaktikk, 7
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, 6 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)

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
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
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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

Kommentar:
Emnet er bygd på studieplan for Lulesamisk2, men må revideres i tråd
med Nasjonale retningslinjer når de foreligger. Opprinnelig studieplan
for lulesamisk 2 er vedlagt.
Lulesamisk 2

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Skriveveiledning

Obligatorisk

Valgfritt

Bodø

Mo i Rana

Levanger

Sandenessjøen

Steinkjer

Annet (skriv):
Namsos

Stjørdal

Nesna

Vesterålen

Emneansvarlig
Undervisningsspråk

Lulesamisk og norsk

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

Emneevaluering
(E-EVALU)

Emnebeskrivelse
Felt
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

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

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.

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.

Lulesamisk 2 bygger på Lulesamisk 1, og emnene gir
tilsammen undervisningskompetanse i grunnskole

0
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samt videregående skole jfr (Opplæringslova §§14-3
og 14-4)

Læringsutbytte
(E-LÆR)

Kunnskaper

Læringsutbytte
beskrives punktvis i
forhold til Kunnskap,
ha kunnskap om samisk språklære med vekt på Ferdigheter og
fonologi, morfologi og syntaks
Generell kompetanse
ha kunnskap om språkets funksjon i ulike
100 – 200 ord. Se brev
kontekster
fra KD 20.03.2009.
ha kunnskap om samiske språk og om

Studenten skal









særtrekkene i de ulike samiske språkene
ha kunnskap om hovedforskjellene mellom
nord-, lule- og sørsamisk
ha kunnskap om forskjeller i lulesamiske
dialekter
ha bevissthet om språkbruk og tradisjonelle
samiske uttrykksmåter
ha kjennskap til ulikheter i språkstruktur
mellom samisk og majoritetsspråkene
ha kunnskap om oversettelse i teori og praksis

Ferdigheter
Studenten skal










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

Generell kompetanse
Studenten






kunne formidle relevant fagstoff og
kommunisere på samisk på en måte som er
tilpasset målgruppen
utvikle og styrke egen språklige kompetanse
kunne formidle relevant fagstoff og kunnskap
om språklige varieteter i samiske områder
utvikle og styrke egen språklig kompetanse
1
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Forkunnskapskrav
(E-OPPTAK)

formidle kunnskap om språklige ulikheter
mellom samisk og majoritetsspråkene og
følgene dette kan ha for praktisk
oversettelsesarbeid
få bevissthet om språkrøkt
utvikle og styrke egen språklig kompetanse

Lulesamisk 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
masternivå,
forutsattes fullført
bachelor e.l.

Anbefalte
forkunnskaper
(E-ANFOR)

Undervisningsform
(E-UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt

Nettbasert

Nett- og samlingsbasert

Samlingsbasert

Other (write):
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetode
r
(E-LOGUND)

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.

2
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Pensum og anbefalt
litteratur
(E-PENS)

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.
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.

3

Skill mellom pensum
og anbefalt litteratur.
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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.
Nou 1985:14 Samisk kultur og utdanning. Kap. 8
Samisk språk, 54 s

Hjelepmidler til
eksamen
(E-HJELP)
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: Skriftlig arbeid med muntlig
presentasjon. Danner grunnlag for
semesteroppgave.
Arbeidskrav er nærmere beskrevet i emnets
semesterplan. Alle arbeidskrav må være
godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Eksamen
Individuell skoleeksamen, 6t, bokstavkarakterer
(A-F). Eksamensspråket er lulesamisk. (Teller
35% av karakteren)

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
prosent oppmøte.
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Individuell skoleeksamen, 6t, bokstavkarakterer
(A-F). Eksamensspråket er lulesamisk. (Teller
35% av karakteren)
Individuell semesteroppgave på 1200-1500 ord,
som blir vurdert etter karakterskalaen A-F.
(Teller 30% av karakteren)

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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Studieplan

Lulesamisk 2
2014 – 2015

Lulesamisk 2
Grad Kortere studier/kurs
Studiepoeng 30
Varighet To semestre
Heltid/deltid Deltid
Studiested Bodø, Tysfjord
Ansvarlig fakultet Profesjonshøgskolen
Studieprogramansvarlig Anders Kintel
E-postadresse Anders.Kintel@uin.no
Studieveileder Gisle Pettersen - gisle.pettersen@uin.no
Undervisningsspråk Samisk/Norsk

Opptakskrav
Generell studiekompetanse og bestått eksamen fra Lulesamisk 1 eller tilsvarende bekreftet nivå.

Realkompetanse
Opptak på bakgrunn av realkompetanse etter gjeldende norske regler.

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

Eksamensbestemmelser, vurdering og karakterfastsetting
Eksamensbestemmelser finnes i ”Forskrift om studier og eksamen for Universitetet i Nordland (UiN)”
samt ”Retningslinjer for eksamenskandidater ved UiN”. Vurdering og karakterfastsetting skjer ut fra
bokstavkarakterer A-F, der A er best og F er ikke bestått. Karakter kan også gis som bestått/ikke bestått
eller godkjent/ikke godkjent.

Aktuelle forskrifter og sentrale bestemmelser
”Forskrift om studier og eksamen ved Universitetet i Nordland (UiN)” samt tilhørende retningslinjer på
universitetets nettsider.

Kostnader
7

19/18 Akkreditering av nytt program - Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-7 Akkreditering av nytt program - Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 5 - emnebeskrivelse Lulesamisk 2

Utover semesteravgift og pensumlitteratur må det påregnes kostnader til studiesamlinger.

Beskrivelse av studiet
Lulesamisk 2 består av tre emnemoduler: Lulesamisk språk 2 (10 studiepoeng), Samiske språkvarieteter
(10 studiepoeng) og Praktisk språkbruk (10 studiepoeng). Innholdsdelen omfatter i hovedsak en generell
fagteoretisk påbygging i forhold til Lulesamisk 1. Studiet kvalifiserer studentene til å undervise i samisk
språk i grunnskolen. Studiet er organisert som et samlingsbasert og nettbasert studium med Fronter som
læringsplattform. Studiesamlingene vil bli lagt til Árran lulesamisk senter/Universitetet i Nordland med
obligatorisk deltakelse.

Læringsutbytte:




Ha praktiske og teoretiske kunnskaper i samisk språk og samisk språkbruk
Ha kunnskap om de ulike samiske språkene
Ha et selvstendig forhold til faget, og grunnlag for videre læring og utvikling

Studiemodell

2014 Høst

2015 Vår

Lulesamisk 2
Obligatoriske emner (30 studiepoeng)
Lulesamisk språk 2: Fonologi, morfologi og syntaks

Samiske språkvarieteter

Praktisk språkbruk

Videre utdanning
Etter endt studium kan en søke om opptak på Lulesamisk 3 som er den avsluttende del av
bachelorstudier i samisk språk ved Universitetet i Nordland.

Jobbmuligheter
Det har i en årrekke vært etterspørsel etter lærere med samisk i fagkretsen i skoleverket. Samiske
institusjoner og andre offentlige institusjoner i samisk forvaltningsområde har også behov for
kompetanse i samisk språk.
Lulesamisk 1 og Lulesamisk 2 gir tilsammen 60 studiepoeng og kvalifiserer til undervisning i
grunnskolen.

Emner
Lulesamisk språk 2: Fonologi, morfologi og
syntaks – SPR103L
Studiepoeng 10
Nivå Bachelornivå (grunnleggende)
Type emne Obligatorisk
Varighet To semester

8
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Undervisningssemester Høst 2014
Hvilket år i studieprogrammet ---Studiested Bodø og Tysfjord
Ansvarlig fakultet Profesjonshøgskolen
Undervisningsspråk Samisk
Emneansvarlig Anders Kintel
E-postadresse Anders.Kintel@uin.no
Kostnader Utover semesteravgift og pensumslitteratur må det påregnes utgifter til studiesamlinger
Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom semesterundersøkelser
(midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.

Innhold
Når studentene har fullført dette emnet vil de ha tilegnet seg kjennskap til språkets ulike deler. Emnet
gir en oversikt over lulesamisk fonologi, morfologi og syntaks og gjør studentene i stand til å arbeide
selvstendig med lulesamisk språkmateriale.

Læringsutbytte
Kunnskap
Studenten skal




ha kunnskap om samisk språklære med vekt på fonologi, morfologi og syntaks
ha kunnskap om språkets funksjon i ulike kontekster

Ferdigheter
Studenten skal




ha egenferdighet i samisk språk og språkbruk
kunne forklare hvordan språket blir brukt i ulike situasjoner

Generell kompetanse
Studenten skal




kunne formidle relevant fagstoff og kommunisere på samisk på en måte som er tilpasset
målgruppen
utvikle og styrke egen språklige kompetanse

Spesielt anbefalte valgfag
Ingen

Tilbys som frittstående kurs
Dette kurset er for studenter som er tatt opp i Bachelor i lulesamisk 2.

Forkunnskapskrav
Lulesamisk språk 1 eller tilsvarende.

Undervisningsform
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Undervisningen vil være samlingsbasert. Undervisnings- og kommunikasjonsspråket vil i størst mulig
grad være lulesamisk. Derfor må studentene både forstå og kunne bruke lulesamisk.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Studiet er samlingsbasert med obligatorisk deltakelse. Teoristoffet vil bli presentert og gjennomgått i
mer eller mindre forelesningspregede former på studiesamlinger. For øvrig er studiet i viss grad også et
selvstudium og det stilles store krav til selvstendig arbeid. Oppgaver leveres inn på Fronter, som er
høgskolens læringsportal. Studiesamlinger vil bli lagt til Tysfjord og Bodø.

Vurdering og eksamen
I dette emnet evalueres studentene på grunnlag av en 6 timers skoleeksamen på slutten av
vårsemesteret. Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F). Eksamensspråket er lulesamisk.

Praksis
Ingen

Studieprogresjonskrav
Alle emnene i Lulesamisk 1 eller tilsvarende må være bestått før studenten kan starte på dette emnet

Pensum og anbefalt litteratur

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.
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.

Overlappende emner
Følgende emner gir studiepoengsreduksjon:
SP183L Lulesamisk språk 2, 10 studiepoeng

10

19/18 Akkreditering av nytt program - Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 - 17/03810-7 Akkreditering av nytt program - Sør- og lulesamisk grunnskolelærerutdanning master 1-7 : Vedlegg 5 - emnebeskrivelse Lulesamisk 2

Samiske språkvarieteter – SPR104L
Studiepoeng 10
Nivå Bachelornivå
Type emne Obligatorisk
Varighet 1 semester
Undervisningssemester Høst 2014
Studiested Bodø og Tysfjord
Ansvarlig fakultet Profesjonshøgskolen
Undervisningsspråk Samisk
Emneansvarlig Anders Kintel
E-postadresse Anders.Kintel@uin.no
Kostnader Utover semesteravgift og pensumlitteratur må det påregnes utgifter til studiesamlinger.
Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser
(midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitets
sikringssystem.

Innhold
I emnet behandles varieteter av samiske språk og særtrekk i de ulike samiske språkene. Et fordypende
studie i enten nord- eller sørsamisk.

Læringsutbytte
KUNNSKAP
Studenten skal





ha kunnskap om samiske språk og om særtrekkene i de ulike samiske språkene
ha kunnskap om hovedforskjellene mellom nord-, lule- og sørsamisk
ha kunnskap om forskjeller i lulesamiske dialekter

FERDIGHETER
Studenten skal





kunne gi en oversiktlig redegjørelse for særtrekk i de samiske språkene
kunne redegjøre for de viktigste forskjellene mellom nord-, lule- og sørsamisk
kunne redegjøre for dialektale forskjeller i lulesamisk

GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal




kunne formidle relevant fagstoff og kunnskap om språklige varieteter i samiske områder
utvikle og styrke egen språklig kompetanse

Spesielt anbefalte valgfag
Ingen.

Tilbys som frittstående kurs
Dette kurset er for studenter tatt opp på Bachelor i lulesamisk 2.

Forkunnskapskrav
11
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Lulesamisk 1 eller tilsvarende

Undervisningsform
Samlingsbasert. Undervisnings- og kommunikasjonsspråket vil i størst mulig grad være lulesamisk.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Studiet er et samlingsbasert studium. Teoristoffet vil bli presentert og gjennomgått i mer eller mindre
forelesningspregete former på studiesamlinger og seminarer. For øvrig er studiet i stor grad et
selvstudium og det stilles store krav til selvstendig arbeid. Oppgaver og obligatoriske arbeid leveres inn
på Fronter, som er universitetets læringsportal. Studiesamlinger vil bli lagt til Tysfjord og Bodø.

Vurdering og eksamen
I dette emnet evalueres studentene på grunnlag av en 6 timers skoleeksamen på slutten av
høstsemesteret. Emnet evalueres med bokstavkarakterer (A-F). Eksamensspråket er lulesamisk.

Praksis
Ingen.

Studieprogresjonskrav
Alle emner i Lulesamisk 1 eller tilsvarende, må være bestått før studenten kan starte på dette emnet.

Pensum og anbefalt litteratur
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. 5465, 12 s.
Nou 1985:14 Samisk kultur og utdanning. Kap. 8 Samisk språk, 54 s.

Overlappende emner
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Praktisk språkbruk – SPR105L
Studiepoeng 10
Nivå Bachelornivå (grunnleggende)
Type emne Obligatorisk
Varighet 1 semester
Undervisningssemester Vår 2015
Hvilket år i studieprogrammet ----Studiested Bodø og Tysfjord
Ansvarlig fakultet Profesjonshøgskolen
Undervisningsspråk Samisk
Emneansvarlig Anders Kintel
E-postadresse Anders.Kintel@uin.no
Kostnader Utover semesteravgift og pensumlitteratur må det påregnes utgifter til studiesamlinger
Emneevaluering Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser
(midtveisevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets
kvalitetssikringssystem.

Innhold
Emnet gir en god innføring i ulike samiske språkpraksiser, og demonstrerer hvordan språkstruktur og
samiske uttrykksmåter kan brukes berikende i oversettelsesarbeid. Det vil bli brukt ulike metoder og
tilnærmingsmåter for å presentere og analysere hva som kjennetegner kommunikasjon og språklige
virkemidler i forskjellige sammenhenger. Modulen vil også ha en praktisk side der studenten skal øve opp
sin egen språkbruk.

Læringsutbytte
KUNNSKAP
Studenten skal





ha bevissthet om språkbruk og tradisjonelle samiske uttrykksmåter
ha kjennskap til ulikheter i språkstruktur mellom samisk og majoritetsspråkene
ha kunnskap om oversettelse i teori og praksis

FERDIGHETER
Studenten skal





demonstrere evne til å presentere og drøfte ulike typer språkbruk
kunne foreta egne vurderinger av språklige uttrykksformer, og kunne argumentere for ulike valg
i oversettelser
kunne oversette ulike typer tekst til lulesamisk på en adekvat måte

GENERELL KOMPETANSE
Studenten skal





formidle kunnskap om språklige ulikheter mellom samisk og majoritetsspråkene og følgene dette
kan ha for praktisk oversettelsesarbeid
få bevissthet om språkrøkt
utvikle og styrke egen språklig kompetanse

Spesielt anbefalte valgfag
Ingen
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Tilbys som frittstående kurs
Dette kurset er for studenter tatt opp på Bachelor i lulesamisk 2.

Forkunnskapskrav
Lulesamisk 1 eller tilsvarende.

Undervisningsform
Samlingsbasert studium med én studiesamling pr. måned under studieløpet. Undervisnings- og
kommunikasjonsspråket vil i størst mulig grad være lulesamisk.

Læringsaktiviteter og undervisningsmetoder
Studiet er et samlingsbasert studium. Overveiende del av undervisningen er basert på forelesninger,
seminarer, praktiske oppgaver og kollokviegrupper. Det vil bli jobbet en del med oversettelser og
selvstendig tekstproduksjon. For øvrig er studiet i stor grad et selvstudium og det stilles store krav til
selvstendig arbeid. Oppgaver leveres inn på Fronter, som er universitetets læringsportal. Det vil også bli
gitt personlig veiledning utenom studiesamlingene. Studiesamlinger vil bli lagt til Tysfjord og Bodø.

Vurdering og eksamen
Arbeidskrav: Til andre samling skal studentene levere inn et skriftlig arbeid på 2-4 sider over et selvvalgt
emne. Arbeidet presenteres for de andre studentene i plenum. Meningen er at hele gruppen, inkludert
lærer, gir kollektiv vurdering og veiledning av oppgaven. Oppgaven kan utvikles til å bli eksamensarbeid
i form av en semesteroppgave. Oppgaven skal leveres til fastsatt tid, som det opplyses om på første
samling. Besvarelsen må være godkjent av faglærer for at studenten skal få gå opp til eksamen. Det
kreves frammøte på forelesningene og seminarene da undervisningen langt på vei vil utgjøre pensum i
faget på grunn av lite lærebøker innen emnet.
Eksamen: Semesteroppgave på omtrent 1200-1500 ord, som blir vurdert etter karakterskalaen A-F.

Praksis
Ingen

Studieprogresjonskrav
Alle emner i Lulesamisk 1 eller tilsvarende, må være bestått før studenten kan starte på dette emnet.

Pensum og anbefalt litteratur
Pensumliste annonseres senere

Overlappende emner
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Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn

Pedagogikk og elevkunnskap 1A 1–7 Samisk

Emnetype (ETYPE)
Studiested

Obligatorisk X
Bodø X

Levanger X

Sandnessjøen

Emneansvarlig

Veronica Isaksen

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst18–vår19

Tilbys som frittstående (ETYPE)
Kostnader (EKOST)
Emneevaluering (EEVALU)

Ja

Valgfritt

Steinkjer

Mo i Rana
Stjørdal

Annet (skriv):
Namsos

Nesna

Vesterålen

Nei X

Semesteravgift og pensumlitteratur.

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

Emnebeskrivelse
Felt
Fyll ut / velg tekst
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Læringsutbytte
(E-LÆR)

1

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 første studieåret vil fokus være på utvikling av
den reflekterte lærer med et kritisk perspektiv på sin egen praksis.

Kunnskap Kandidaten:
• har kunnskap om skolens mandat og formål
• har kunnskap om sentrale didaktiske prinsipp som er aktuelle i
begynneropplæring og undervisning forøvrig
• 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
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• 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 Studentene må beherske norsk og samisk språk skriftlig og muntlig.
(E-OPPTAK)

Anbefalte
forkunnskaper
(E-ANFOR)

2
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Undervisningsform
(E-UNDBESKR)
Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder (ELOGUND)

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)

Pensum: 1500 sider
Grunnpensum 1200 sider:
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.)
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.
Hjelepmidle r til
eksamen (EHJELP)
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Praksis
(E-PRAKSIS)

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.

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): 3-6 arbeidskrav som alle må være gjennomført og godkjent for å få
endelig karakter i emnet. Arbeidskravene er både skriftlige og muntlige, både individuelle
oppgaver og gruppeoppgaver. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være
godkjent for å få endelig karakter i emnet.
Hjemmeeksamen (HJ): Tidspunkt 2.semester. 5 dager. Gradert karakter A – F.
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Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn

Pedagogikk og elevkunnskap 1B 1–7 samisk

Emnetype (ETYPE)
Studiested

Obligatorisk X
Bodø X

Valgfritt

Levanger X

Sandenessjøen

Steinkjer

Emneansvarlig

Trond Lekang

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst 2019 – vår 2020

Tilbys som frittstående (ETYPE)
Kostnader (EKOST)
Emneevaluering (EEVALU)

Ja

Mo i Rana
Stjørdal

Annet (skriv):
Namsos

Nesna

Vesterålen

Nei X

Semesteravgift og pensumlitteratur.

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

Emnebeskrivelse
Felt
Fyll ut / velg tekst
Kort introduksjon
(E-INNHOLD)

Pedagogikk og elevkunnskap skal bidra til at studenten erfarer progresjon, helhet
og sammenheng i møtet mellom praksis, fag og pedagogikk.
PEL1B bygger på PEL1A 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

Kunnskap
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 fjernundervisningsdidaktikk, inkluderende opplæring og
forholdet mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning
• har kunnskap om til teknologi- og medieutvikling, og forståelse for
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•

•
•
•
•

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

Forkunnska
pskrav
(E-OPPTAK)

Anbefalte
forkunnska per
(E-ANFOR)
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Undervisnin
gsform
(E- UNDBESKR)

Ansikt-til-ansikt X

Nettbasert X Nett- og samlingsbasert

Samlingsbasert

Other (write):

Læringsakti
viteter og
undervisnin
gsmetoder (ELOGUND)

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)

Pensum 1500 sider:
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
Kristiansen, Roald (2007). Samisk religion og læstadianisme. Bergen: Fagbokforlaget ISBN:
9788245001556
Olsen T. A., Sollid H., Johansen M. Å. (2017). «Kunnskap om samiske forhold som integrert
ldel av lærerutdanningene» i: Acta Didactica Norge (11)(2).
Kjernepensum kursiverte emner: 400 sider
Lokalt valgt pensum: 300 sider. Informasjon om dette gis ved
studiestart.
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Hjelepmidler til
eksamen (EHJELP)
Praksis
(E-PRAKSIS)

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.

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): 3-6 arbeidskrav som alle må være gjennomført og godkjent for å få
endelig karakter i emnet. Arbeidskravene er både skriftlige og muntlige, både individuelle
oppgaver og gruppeoppgaver. Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være
godkjent for å få endelig karakter i emnet.
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.
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Faktaopplysninger om emnet
Felt
Fyll ut / velg tekst

Skriveveiledning

Emnekode og navn

Pedagogikk og elevkunnskap 2 1-7 samisk

Emnetype
(E-TYPE)
Studiested

Obligatorisk X

Valgfritt

Bodø X

Levanger X

Mo i Rana

Steinkjer

Stjørdal

Vesterålen

Annet (skriv):
Namsos

Nesna

Sandenessjøen

Emneansvarlig

Hege Myhre

Undervisningsspråk

Norsk

Undervisningssemester

Høst 2020 – vår 2021

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

Ja

Emneevaluering (EEVALU)

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

Emnebeskrivelse
Felt

Nei X

Semesteravgift og pensumlitteratur.

Fyll ut / velg tekst

Kort introduksjon (EINNHOLD)

Emnet bygger på PEL1, og skal bidra til at studenten utvikler et analytisk og kritisk
blikk på skolen og på egen praksis i lys av samfunnsmessige, 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.

Læringsutbytte (E-LÆR)

KUNNSKAPER
Kandidaten
• har kunnskap om skolen som samfunnsinstitusjon i et historisk perspektiv,
skolens rammefaktorer og styringsstruktur
• har inngående kunnskap om skolen som kompleks organisasjon,
organisasjonslæring og pedagogisk utviklingsarbeid
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• 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 (EOPPTAK)
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Anbefalte
forkunnskaper (EANFOR)

Undervisningsform (EUNDBESKR)

Læringsaktiviteter og
undervisningsmetoder (ELOGUND)

Ansikt-til-ansikt X

X Nettbasert Nett- og

samlingsbasert

Samlingsbasert

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).
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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. 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.
Anbefal 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.
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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): 4-8 arbeidskrav som alle må være gjennomført og godkjent
for å få endelig karakter i emnet. Arbeidskravene er både skriftlige og
muntlige, både individuelle oppgaver og gruppeoppgaver. Vurdering:
Godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskrav må være godkjent for å få endelig
karakter 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.
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Ansatt

Stilling

Kompetanse

Emne

Ansvarsområde

Anders Kintel

Hovedstilling

Dosent

Lulesamisk

Asbjørn Kolberg

Hovedstilling

Førstelektor

Lulesamisk

Emneansvarlig.
Undervisning og
veiledning
Undervisning

Bruce Timothy
Morén-Duollja

Hovedstilling

Førsteamanuensis

Lulesamisk

Undervisning og
veiledning

Sandra Maria
Nystø Rahka

Hovedstilling

Universitetslektor

Lulesamisk

Undervisning og
veiledning

Asbjørn Kolberg

Hovedstilling

Førstelektor

Sørsamisk

Undervisning og
veiledning

Bruce Timothy
Morén-Duollja

Hovedstilling

Førsteamanuensis

Sørsamisk

Undervisning og
veiledning

Håkon
Hermanstrand

Hovedstilling

Stipendiat

Sørsamisk

Undervisning

Nora Marie
Brandsfjell

Hovedstilling permisjon

Universitetslærer

Sørsamisk

Undervisning

Ny person uavklart

Under tilsetting

Svensk bet. –
Licensiat
(dokumentert
halvveis i
stipendiatløpet)

Sørsamisk

Undervisning og
veiledning
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Snåasen tjielte
Snåsa kommune

Åarjel-saemiej skuvle
Ella Holm Bulls v.32, 7760 Snåsa

Tlf 74 12 70 35
Mob.nr 979 7 8388

Til Ledelsen ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag,
Nord universitet, Bodø.

Som rektor vid Åarjelsaemiej Skuvle og enhetsleder før Samisk enhet med ansvar før
barnehagen Suaja Maanagiërte, i Snåsa, bekrefter jeg herved at vi er kjent med at Samisk
grunnskolelærerutdanning 1-7 er i oppstart ved Nord universitet. Jeg er fullt bevisst om
nødvendigheten av opprettelsen av en utdanning som kan styrke undervisning i sørsamisk
språk og kultur.
Vi ønsker å være praksisarena for studentene. Dette gjelder både skole-/undervisningspraksis
ved Åarjel-saemiej Skuvle, og praksis med fokus på overgangen barnehage-skole ved Suaja
Maanagïerte.
Åarjel-saemiej Skuvle imøteser nærmere kontakt angående både formelle og praktiske sider
av saken.

Snåase 2017.02.13

Hans Lindberg,
ektievoeten åvtehke/rektovre
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Oppsummering fra møte

Dato:

23. august 2017

Fra/til:

13:00 - 14:30

Referent:

Ellen Birgitte Levy

Møteleder: Avdelingsdirektør Rolf Larsen
(UH)

Til stede:

Fra Fylkesmannen i Nordland:
Kevin Johansen
Fra Nord universitet:
Åshild Karevold
Per Ravna
Asbjørn Kolberg
Egil Solli
Fra Sametinget:
Heidi Salmi (over telefon)
Ann Irene Sæter
Fra Utdanningsdirektoratet:
Heidi Paulsen
Oddny Rusten
Sidsel Sparre
Fra Kunnskapsdepartementet:
Arnhild Hegtun (OA)
Sigrid Holm (OA)
Rolf Larsen (UH)
Birgitte Levy (UH)

Fraværende:
Kopi:

Oppsummering fra møte om sør- og lulesamisk
lærerutdanning
Bakgrunn
Møtet kom i stand etter et initiativ fra Fylkesmannen i Nordland, via Utdanningsdirektoratet.
Fylkesmannen hadde utarbeidet et notat (vedlagt) om rekruttering til sør- og lule- og sørsamisk
lærerutdanning. Notatet viser til et behov de neste ti år for minst 15 lærere innenfor hver av
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språkfagene lule- og sørsamisk. Kompetansesituasjonen vil om få år være kritisk innenfor begge
språk. Det etterlyses konkrete tiltak for å få en reell økning av lule- og sørsamiske lærere. Ved
Nord universitet vil det fra høsten 2018 være anledning til å ta lule- og sørsamisk som del av
grunnskolelærerutdanningen, med et PEL-fag tilpasset samiske forhold. Det påpekes også at det
er nødvendig med et forutsigbart videreutdanningstilbud i lule- og sørsamisk siden dette er en
kvalifiseringsvei som tar kortere tid. Notatet nevner fire mulige konkrete virkemidler:
1.
2.
3.
4.

Målrettede motiverings- og rekrutteringstiltak mot potensielle målgrupper
Gunstig stipendordning som påvirker søkernes studievalg
Videreutdanningspakke for lærere
Styrking av karriereveiledningen i skolen og peke på utdanning i lule- og sørsamisk som
karrierevei

Introduksjoner
Kevin Johansen fra fylkesmannen i Nordland innledet til diskusjon og påpekte at "samisk"
tidligere har blitt assosiert entydig med nordsamisk, og at det gjennom de siste ti årene har vært
46% økning i antall elever med lule- og sørsamisk språk. Økningen er størst innenfor de
tradisjonelt samiske områdene, hvor man ikke har lærere. Det er et rekrutteringspotensial av
lærere i samisk også utenfor de samiskspråklige områdene. Flere som har et passivt språk vil
kunne kvalifisere seg til å undervise i samisk. Til nå har samisk språkopplæring ikke vært
integrert i norsk lærerutdanning. Dette betyr at samiskkvalifisering må skje på toppen av
grunnutdanningen.
Nord universitet orienterte om planer om å sette i gang to studieenheter i sør- og lulesamisk på 30
studiepoeng. En slik integrert utdanning der studenter med samisk går sammen med øvrige
studenter, er bærekraftig fordi man ikke er avhengig av et minsteantall samiske studenter for
igangsetting. Studentene blir også del av et større miljø, noe som har betydning for utdanningens
attraktivitet. Rekruttering til utdanningen kan være krevende, og det ble nevnt at det kan være
utfordrende å få universitetsstyrene til å satse på samisk lærerutdanning. På sikt vil man jobbe for
masterfordypning i samisk, men i dag er det ikke kompetanse til å tilby dette på masternivå.
Universitetet går i gang med å få inn sør- og lulesamisk som fag i grunnskolelærerutdanning
rettet mot trinn 1 – 7.
Diskusjon
Møtet hilste initiativet fra fylkesmannen og fra Nord universitet velkommen, og det ble diskutert
hvordan man best kunne legge til rette for en god gjennomføring.
Fra departementet ble det understreket at Nord universitet i samarbeid med fylkesmannen og
kommunen må legge til rette for en fleksibel studieordning, for at utdanningen skal være mer
attraktiv for målgruppen. Det må også gjøres en ekstra rekrutteringsinnsats, rettet mot potensielle
søkere både i Norge og Sverige. En må se til de erfaringer som er gjort, blant annet gjennom
ABLU.
De første kandidatene fra grunnskolelærerutdanning med lule- og sørsamisk som fag, kan
uteksamineres i 2023. Det er viktig i mellomtiden å satse på videreutdanning av lærere og
kvalifisering av lærerutdannere. Det må lages oversikt over eksisterende stimuleringsordninger
og disse må utnyttes i arbeidet med å kvalifisere personale for fordypning på masternivå.
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Det ble stilt spørsmål om mulighet for siderekruttering av lærere til fagstudier i lule- og
sørsamisk i lærerutdanning. Departementet har tidligere stilt seg avvisende til siderekruttering av
studenter som ikke tar fagstudiet som en del av sin lærerutdanning. Siderekruttering av lærere i
videreutdanning må i denne sammenhengen ses som hensiktsmessig, både for kvalifisering av
tilstrekkelig antall, og for studentmiljø. Universitetet anslår at det er realistisk å rekruttere en
håndfull videreutdanningsstudenter årlig.
Det ble vist til stortingsmelding 21 (2016-2017) der det påpekes et generelt behov for å
tydeliggjøre regelverk og handlingsrom for mulighet for bedre tilpasning av
undervisningssituasjonen. Arbeidsplassbasert grunnskolelærerutdanning ble pekt på som tema for
videre oppfølging. Det ble også etterlyst kompetanseheving knyttet til fjernundervisning.
Stipend- og stimuleringsordninger er viktige virkemidler, som forutsetter fortsatt politisk satsing,
og god informasjon. Det er en fordel først å finne muligheter innenfor det ordinære systemet, som
for eksempel den eksisterende videreutdanningssatsingen Kompetanse for kvalitet.
Fylkesmannen etterspør klarsignal fra Utdanningsdirektoratet for å knytte studiehjemler for
videreutdanning i lule- og sørsamisk til denne ordningen. Utdanningsdirektoratet må ta opp
eventuelle justeringsbehov med departementet.
Noen mente at søkere til videreutdanning forutsetter at lærerne mottar ordinær lønn i studietiden.
Sametinget tildeler inntil 50 000 i stipend årlig til studenter. Fylket kan også bidra.
I november arrangerer UHR i samarbeid med KD et seminar om rekruttering til samisk
utdanning. Diskusjonen om rekruttering til sør- og lulesamisk lærerutdanning bør videreføres i
denne konferansen.
Konklusjon
- Fylkesmannen bes sammen med Nord universitet om å bidra i rekrutteringen til
grunnskolelærerutdanning med sør- og lulesamisk.
- Departementet gir klarsignal for at det gjøres sideinntak av videreutdanningsstudenter til
sør- og lulesamiske fagstudier i grunnskolelærerutdanning.
- Nord universitet arbeider videre med å kvalifisere personale for å etablere
masterfordypning innenfor sør- og lulesamisk i grunnskolelæreutdanning, og ordninger
for å stimulere til dette.

Side 3

