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Studieplan for Lærerspesialistutdanning i 
begynneropplæring, trinn 1 – 4, høst 2020 
Studienivå: Masternivå 
Studiepoeng: 60 
Varighet: 4 semestre 
Undervisningsspråk: Norsk 

 

Opptakskrav 
Kvalifisert til å undervise i 1. - 4. klasse. Minimum 30 stp. i norsk og 30 stp. i matematikk. Minimum 3 

års erfaring fra arbeid i 1. - 4. klasse. Eller tilsvarende. 

Mål for studieprogrammet 
Målet er at kandidaten gjennom studiet skal utvikle didaktisk kunnskap og kompetanse for utvikling 

av undervisningen i begynneropplæringen, samt kompetanse i ledelse av, og veiledning av kolleger 

knyttet til denne utviklingen. Det begynneropplæringsfaglige innholdet er hovedsakelig hentet fra 

nasjonal og internasjonal forskning og erfaringsbasert kunnskap fra skolen. 

Viktige tema: lese og skriveopplæring, regneopplæring, observasjon, analyse av læreprosesser, 
læringsressurser i begynneropplæring, kollektiv profesjonsutvikling, veiledning, relasjonsbygging, 
kommunikasjon og læring, lek, kreativitet og læring, aksjonslæring og forskning. 

Læringsutbytte 
Kunnskaper 

Kandidaten har 

 avansert kunnskap innenfor sentrale didaktiske prinsipper og innenfor lese og 

skriveopplæring   

 avansert kunnskap om «1-4 elevers» kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling som grunnlag 

for begynneropplæringen  

 inngående kunnskap om pedagogikk og nyere forskning med spesiell relevans for 

begynneropplæring 
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 avansert kunnskap om veiledningsformer og utviklingsarbeid, og om hvordan disse kan bidra 

til endring og utvikling undervisningspraksis i 1. - 4. klasse 

 inngående kunnskap om bruken av nye digitale teknologier og læringsressurser i 

begynneropplæringen 

 inngående kunnskap om sentrale vitenskapelige metoder i forskning på 

begynneropplæringen 

Ferdigheter 

Kandidaten kan 

 anvende didaktisk og pedagogisk kunnskap til å analysere faglige problemstillinger knyttet til 

den første lese, skrive og regneopplæringen.  

 med basis i teori; designe, prøve ut, analysere og evaluere undervisningssekvenser i 

begynneropplæring innenfor i utvalgte fag i 1. – 4. trinn.  

 bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid, og på en selvstendig måte 

samarbeide med, lede og veilede kolleger i prosjekter med sikte på å utvikle didaktikk for 

undervisning innenfor begynneropplæringen i flere fag. 

 anvende og analysere mulighetene i både tradisjonelle og digitale læringsressurser for 

hensiktsmessig og innovativ bruk i begynneropplæringen. 

Generell kompetanse 

Kandidaten kan 

 på selvstendig grunnlag tilegne seg ny kunnskap innenfor områder som er relevante for 

undervisning i ulike fag på 1.  4. trinn  

 designe og gjennomføre empiriske undersøkelser knyttet til undervisning og endring av 

undervisningspraksis på 1. – 4. trinn.  

 bidra til forskningsbasert utvikling og innovativ begynneropplæring i samarbeid med kolleger.  

 formidle resultater fra empiriske undersøkelser knyttet til egen skoles didaktiske utvikling 

 kommunisere om didaktiske problemstillinger med forskere, lærere og allmennheten 

Oppbygging og gjennomføring 
Lærerspesialiststudiet i begynneropplæring er på masternivå og et tilbud til lærere på 1. -4. trinn som 

ønsker en faglig karriere knyttet til begynneropplæring og utvikling av egen skole. Undervisning er 

ved USN campus Drammen og Vestfold (Horten). 

Emner som inngår i studiet:   
 Observasjon og analyse av læreprosesser knyttet til den første lese, skrive og 

regneopplæring   

 Læreres og elevers perspektiver på bruken av læringsressurser i begynneropplæringen som 
grunnlag for kollektiv profesjonsutvikling    

 Veiledning med fokus på relasjonsbygging, kommunikasjon og læring for de yngste elevene    

 Lek, kreativitet og læring - et aksjonsforsknings prosjekt   
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Læringsaktiviteter 
Studietilbudet vil bli organisert med undervisning i nett og samlinger, og innenfor hvert emne skal 

studentene ha veiledning på, levere og ha vurdert et arbeidskrav.   

Undervisningen på nettet foregår dels som forelesninger dels som gruppearbeid med høyt nivå av 

studentaktivitet og samarbeid, med bruk av OmniJoin. Noe nettundervisning vil rette seg mot hele 

gruppen (inntil 40 studenter), mye vil foregå i mindre grupper som samarbeid og veiledning. 

Nettbasert undervisning organiseres som en ramme rundt samlingene ved i forkant å forberede til 

samlinger og i etterkant å reflektere over samlinger.   

Den samlingsbaserte undervisningen er organisert med tre samlinger à 3 dager per semester. På 

samlingene prioriteres undervisning med fysisk aktivitet (praktisk estetiske aktiviteter, uteaktiviteter, 

mm) i tillegg til høy grad av samhandling mellom studentene.    

I alle fire emner leveres et arbeidskrav som dokumenterer studentenes kunnskaper og ferdigheter 

innenfor emnet. Arbeidskravene representerer et utvalg av arbeidsmetoder, muntlig, skriftlig, 

individuell og gruppebasert arbeid. De første tre arbeidskravene skaper et grunnlag for arbeidskravet 

i emne 4. Dette er mer omfattende og skal tydelig dokumentere studentenes kunnskap og 

ferdigheter anvendt i et utviklingsprosjekt på egen arbeidsplass. Sammenhengen mellom de fire 

delemnene og progresjonen fra emne en til emne fire er beskrevet tydeligere under 

"oppdragsforståelse og faglig innhold i tilbudet».    

Praksis 
Det organiseres ikke veiledet praksis i studiet men i alle emnene vil det inngå et arbeidskrav som  

gjennomføres på studentens arbeidsplass.  

Vurderingsformer 
Arbeidskrav og progresjon  

I hvert av emnene skal studentene gjennomføre et sentralt arbeidskrav knyttet til arbeidet i 

kollegiet/teamet ved egen skole.   

Det planlegges følgende progresjon:   

 Emne 1 observasjon, analyse   

 Emne 2 evaluering også av egen og andres undervisning basert på elev og lærerperspektivet  

 Emne 3 til å kunne initiere, veilede og lede faglige dialoger   

 Emne 4 alt dette som grunnlag for å kunne iverksette aksjonsforskning som grunnlag for 
utvikling og endring i lærerkollegiet  

 

En lærerspesialist er ikke alltid en del av skolens ledelse og forventes dermed å initiere 

utviklingsprosjekt i en gruppe med likestilte kolleger. Dette forutsetter kompetanse i kartlegging og 

analyse av grunnlaget for utvikling, dialog, veiledning og prosjektledelse. Dette er lagt inn med 

progresjon i nevnte rekkefølge i de fire planlagte emnene.   


