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EMNEPLANER FOR LÆRERSPESIALISTUTDANNING I BEGYNNEROPPLÆRING,  

TRINN 1-4, HØST 2020 
 

Emne 1 - Observasjon og analyse av læreprosesser knyttet til den første lese, skrive og 

regneopplæringen, 15 studiepoeng. 

 

Faglig innhold i emnet 
I dette emnet legges det vekt på læreprosesser i norsk- og matematikkfagets begynneropplæring. 

Hvordan utvikling av barns muntlige språk spiller inn i dette er også vektlagt. Ved å observere og 

analysere læreprosesser i egen og andres undervisning, skal studentene settes i stand til å vurdere 

læringsaktiviteter og læreprosesser opp mot læringsteori og dyp læring. I emnet legges det i hovedsak 

vekt på undervisning i første klasse.     

Temaer:  

 Observasjon og analyse av egen og andres undervisning. 

 Teorier om læring, utvikling, dyp læring og læreprosesser. 

 Den første   lese- og skriveopplæringen. 

 Begynneropplæring i matematikk.  

 Muntlige ferdigheter og sammenhengen til begynneropplæring. 

Læringsutbytte   

Kunnskap 

kandidaten skal ha  

- kunnskap om observasjon og evaluering som grunnlag for egen og andres profesjonelle 

utvikling 

- bred og avansert faglig kunnskap om den første lese-, skrive- og regneopplæringen og 

læreprosesser som inngår i denne 

- ha bred kunnskap om arbeidsmåter og hvordan disse kan knyttes sammen med dyp læring  

- ha kunnskap om hvordan muntlig språk og språkutvikling ligger til grunn for og påvirker 

begynneropplæring, både i skriftspråkstilegning og i matematikk  

- avansert kunnskap om dyplæringsprosesser i begynneropplæringen 

- avansert kunnskap om 1.-4. klasseelevers læring og utvikling  

- kunnskap om lesing og skriving som sosiale prosesser 

Ferdigheter 

kandidaten  

- kan systematisk observere elevers læreprosesser i egen og andres undervisning som 

grunnlag for å evaluere elevenes læringsutbytte  

- kan legge til rette for begynneropplæring i norsk og matematikk med vekt på 

læringsfremmende prosesser og dybdelæring  

- kan omsette kunnskap om muntlig språk og språkutvikling til læringsstimulerende tiltak og 

læreprosesser i norsk og matematikk, også ved å ta i bruk estetiske uttrykk, som for 

eksempel barnelitteratur, rim, regler, drama, sang og tegning  
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Generell kompetanse 

Kandidaten 

- kan forholde seg kritisk og reflektert til forholdet mellom didaktisk tilrettelegning, teorier om 

læring og elevers læringsutbytte.  

- kan forholde seg kritisk og reflektert til egne og andres planer for undervisning, elevers 

læringsprosesser og læringsutbytte 

Læringsaktiviteter 
Emnet vil i hovedsak bli lagt opp rundt studiesamlinger og obligatorisk emnekrav i periodene mellom 

samlingene. Det gjennomføres tre samlinger a 4 dager. Emnet organiseres gjennom forelesninger og 

veiledning i gruppe. Kandidatene deles i basisgrupper. Litteraturstudier og refleksjonsoppgaver er 

sentrale komponenter i emnet. 

Kandidatene vil få veiledning av faglærerne i arbeidet. Casebaserte drøftinger skal problematisere 

ulike sider ved selvvurdering. 

Mellomperiodene vil styres av læringsmateriell som legges ut på nettet. Her vil det vises til 

problemstillinger og oppgaver som kan bearbeides individuelt, i grupper og i plenum. 

Et arbeidskrav vies til å gjennomføre observasjon av elevers læreprosesser i egen og/eller andres 

undervisning, analysere observasjonene og vurdere læreprosessene med tanke på elevenes 

læringsutbytte.  

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav  

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene og obligatoriske arbeidskrav. 

Obligatoriske arbeidskrav må godkjennes for å kunne fremstille seg til eksamen. 

Basisgruppene skal til hver veiledning levere et dokument som viser hvor langt prosessen med 

vurdering av casen er kommet 

Oppgaven med vurdering av valgt case må være gjennomført og godkjent før framstilling til eksamen. 

Arbeidskrav/semesterprosjekt:  

Observasjon av elevers læreprosesser i egen og/eller andres undervisning, med påfølgende analyse 

av observasjonene for å vurdere læreprosessene med tanke på elevenes læringsutbytte.  

Vurderingsformer  
Eksamen: Muntlig eksamen hvor studenten presenterer observasjon og analyse av undervisning 

(arbeidskravet).  Det blir også faglig samtale knyttet til pensum.   

  

Litteratur 
Pensum for emnet vil foreligge ved studiestart  
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Emne 2 - Lærer- og elevperspektiver på bruk av læringsressurser i begynneropplæringen 

som grunnlag for kollektiv profesjonsutvikling, 15 stp   

 

Faglig innhold i emnet 
I dette emnet legges det vekt på bruken av både tradisjonelle og digitale læringsressurser i lesing, 

skriving og matematikkopplæringen. Profesjonelle fellesskap og kollektive læreprosesser tematiseres 

både knytta til samarbeid i lærerkollegiet og med elever i klasserommet. I tillegg til matematikk og 

norsk tematiseres begynneropplæring i naturfag i dette emnet.  Bruk av digitale læremidler i lese-, 

skrive-, matematikk- og naturfagopplæringen gis spesiell oppmerksomhet sammen med estetisk 

metodikk og læreprosesser.  

Forkunnskapskrav 
Bestått emne 1. 

 

Læringsutbytte  
 

Kunnskap  

kandidaten  

- har avansert teoretisk kunnskap om hvordan ulike læringsressurser påvirker muligheten for å 

legge til rette for barns læring, læringsmiljø og samarbeid 

- har avansert kunnskap om bruk av digitale læremidler i begynneropplæringen   

- har avansert og inngående teoretisk kunnskap om betydningen av faglige felleskap i den 

enkelte lærers og gruppens utvikling og læring 

- har inngående kunnskap om begynneropplæring i naturfag og samfunnsfag 

Ferdigheter  

kandidaten: 

- kan planlegge, gjennomføre, observere, analysere og evaluere bruken av læringsressurser, 

herunder digitale ressurser i egen og andres undervisning basert på læreres og elevers 

perspektiver på ressursene 

- kan legge til rette for faglig/profesjonell utvikling i eget team basert på systematiske 

analyser/evalueringer fra egen og andres undervisning 

- kan legge til rette for egen og andre læreres utvikling praktisk-estetisk metodikk i 

begynneropplæringen 

- kan legge til rette for begynneropplæring i naturfag og samfunnsfag 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

- forholde seg kritisk og reflektert til forholdet mellom bruken av læringsressurser, 

læringsprosesser og elevenes læringsutbytte 

- forholder seg kritisk og reflektert til betydningen av evaluering for egen og andres 

profesjonelle utvikling 
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Læringsaktiviteter 
Emnet vil i hovedsak bli lagt opp rundt studiesamlinger og obligatorisk emnekrav i periodene mellom 

samlingene. Det gjennomføres tre samlinger a 4 dager. Emnet organiseres gjennom forelesninger og 

veiledning i gruppe. Kandidatene deles i basisgrupper. Litteraturstudier og refleksjonsoppgaver er 

sentrale komponenter i emnet. 

Kandidatene vil få veiledning av faglærerne i arbeidet. Casebaserte drøftinger skal problematisere 

ulike sider ved selvvurdering. 

Mellomperiodene vil styres av læringsmateriell som legges ut på nettet. Her vil det vises til 

problemstillinger og oppgaver som kan bearbeides individuelt, i grupper og i plenum. Et 

gjennomgående arbeid vil knyttes til planlegging, gjennomføring, analyse og vurdering i et 

aksjonslæringsprosjekt. 

Kandidatene gjennomfører et konkret utviklingsprosjekt på egen skole eller i egen kommune. 

Alternativt kan deltakerne planlegge, begrunne og analysere et aksjonslæringsprosjekt knyttet til en 

tenkt case. 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav  

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene og obligatoriske arbeidskrav. 

Obligatoriske arbeidskrav må godkjennes for å kunne fremstille seg til eksamen. 

Basisgruppene skal til hver veiledning levere et dokument som viser hvor langt prosessen med 

vurdering av casen er kommet. 

Oppgaven med vurdering av valgt case må være gjennomført og godkjent før framstilling til eksamen. 

Arbeidskrav/semesterprosjekt:  

Gjennomføre en evaluering av bruken av læringsressurser i undervisning i samarbeid med kollegaer.  

Vurderingsformer  
Eksamen: 10 dagers hjemmeeksamen. Fordypningsoppgave basert på evalueringsprosjektet med 

fokus på evalueringens rolle i profesjonelt samarbeid.  

Litteratur 
Pensum for emnet vil foreligge ved studiestart  
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Emne 3 - Veiledning med fokus på relasjonsbygging, kommunikasjon og læring for de 

yngste elevene, 15 stp.  

 

Faglig innhold i emnet 

I dette emnet settes fokus på veiledning, relasjonsbygging, kommunikasjon og læring for de yngste 

elevene samt veiledning av og med kolleger i profesjonelle læringsfellesskap. Viktige elementer er 

kunnskap om relasjonsbygging, kommunikasjon og læring og hvordan legge til rette for elevers 

læring og utvikling både i innskolingsfasen og senere i begynneropplæringen. I tillegg til norsk og 

matematikk vil dette emnet også tematisere begynneropplæring i samfunnsfag.  

 

Forkunnskapskrav 

Bestått emne 1 og 2 

Læringsutbytte 

 

Kunnskap 

Kandidaten 

- Har inngående kunnskap om veiledning av og med kolleger 

- Har avansert kunnskap om betydningen av faglige fellesskap for den enkeltes 

profesjonsutøvelse  

- Har avansert kunnskap om kommunikasjon med barn i innskolingsfasen og senere i 

begynneropplæringen 

- Har avansert kunnskap om betydningen av relasjoner for barn i innskolingsfasen og senere i 

begynneropplæringen, herunder kunnskap om relasjoner mellom voksne og barn/elever og 

mellom barn/elever innbyrdes.  

- Har avansert kunnskap om den betydningen det sosiale læringsmiljøet har for barns/elevers 

læring i småskoletrinnet 

- Har avansert kunnskap om begynneropplæring i engelsk. 

Ferdigheter 

Kandidaten 

- Kan legge til rette for gode relasjoner mellom voksne og barn samt mellom barn på 

småskoletrinnet 

- Kan forholde seg analytisk til egne og andres relasjoner i rollen som lærer.  

- Kan legge til rette for egne og kollegaers analyse av psykososialt læringsmiljø samt lærers og 

medelevers betydning for dette.  

- Kan initiere, veilede og lede faglige dialoger om betydningen av relasjoner for læringsmiljøet i 

skolen som grunnlag for faglig/profesjonell utvikling for kolleger individuelt og i team  

- Kan å legge til rette for relasjonsbygging mellom barn og mellom barn og voksne på 

småskoletrinnet 

- Kan legge til rette for begynneropplæring i engelsk.  
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Generell kompetanse 

Kandidaten 

- kan forholde seg kritisk og reflektert til sin rolle som lærer i relasjon til elevene.  

- kan forholde seg kritisk og reflektert til egen rolle som veileder i relasjon til andre lærere i 

eget team.  

Læringsaktiviteter 

Emnet vil i hovedsak bli lagt opp rundt studiesamlinger og nettundervisning og obligatorisk emnekrav 

i periodene mellom samlingene. Det gjennomføres tre samlinger a 4 dager. Emnet organiseres 

gjennom forelesninger, selvstudier og veiledning i gruppe. Kandidatene deles i arbeidsgrupper. 

Litteraturstudier, refleksjonsoppgaver og praktiske øvelser er sentrale komponenter i emnet. 

Kandidatene vil få veiledning av faglærerne i arbeidet. Casebaserte drøftinger skal problematisere 

ulike sider ved selvvurdering. 

Selvstudiene støttes av læringsmateriell og teoretiske og praktiske oppgaver som legges ut på nettet. 

Her vil det vises til problemstillinger og oppgaver som kan bearbeides individuelt og i grupper. Et 

gjennomgående arbeid som videreføres fra de foregående emnene knyttes til å initiere, veilede og 

lede faglige dialoger for kvalitativ utvikling av begynneropplæringen i et aksjonslæringsprosjekt. 

Kandidatene gjennomfører det konkrete utviklingsprosjekt på egen skole eller i egen kommune. 

Alternativt kan deltakerne planlegge, begrunne og analysere et aksjonslæringsprosjekt knyttet til en 

tenkt case. 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene, på nettundervisningen og obligatoriske arbeidskrav. 

Obligatoriske arbeidskrav må godkjennes for å kunne fremstille seg til eksamen. 

Arbeidsgruppene skal til hver veiledning levere et dokument som viser hvor langt prosessen med 

vurdering av casen er kommet. 

Oppgaven med å initiere, veilede og lede faglige dialoger for kvalitativ utvikling av 

begynneropplæringen i et valgt case må være gjennomført og godkjent før framstilling til eksamen. 

Arbeidskrav/semesterprosjekt: 

Skrive rapport om å initiere, veilede og lede faglige dialoger for kvalitativ utvikling av 

begynneropplæringen.  

Vurderingsformer 

Muntlig eksamen, legges opp som en faglig samtale/dialog (med utgangspunkt i arbeidskravet??), der 

kandidaten har forberedt en kort introduksjon som utgangspunkt for dialogen. Studenten skal lede 

diskusjonen.  

Litteratur  
Pensum for emnet vil foreligge ved studiestart  
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Emne 4 - Aksjonslæring og lek, 15 stp.  
 
 

Faglig innhold i emnet 
I dette emnet legges det vekt på betydningen av lek, kreativitet og utforskende undervisningsformer i 
begynneropplæringen samt aksjonslæring som metode i skolebasert kompetanseutvikling. Emnet 
legges opp som et aksjonslæringsprosjekt der lek inngår som et sentralt element i et 
utviklingsprosjekt ved egen skole. Studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluere aksjonslæring 
med fokus på lek, kreativitet og læring i begynneropplæringen. I tillegg knyttes lek til 
begynneropplæring kroppsøvingsfaget.  
 

Forkunnskapskrav 

Bestått emne 1 og 2 og 3 
 

Læringsutbytte 
 
Kunnskap 

Kandidaten 
 

- Har inngående kunnskap om aksjonslæring som strategi og metode i kompetanseutvikling i 
skolen 

- Har avansert kunnskap om ulike perspektiver på lek og kreativitet 
- Har avansert kunnskap om betydningen av lek, kreativitet, nysgjerrighet og utforskende 

læring i begynneropplæringen 
- Har avansert kunnskap om å legge til rette for lek og kreativitet som grunnlag for læring 
- Har grunnleggende kunnskap om begynneropplæring i praktiskestetiske fag som 

kroppsøving, kunst og håndverk og musikk 
 
Ferdigheter 

Kandidaten 
 

- Kan legge til rette for lek og kreativitet som grunnlag for læring i begynneropplæringen.  
- Kan legge til rette for utforskende undervisningsformer i ulike fag i begynneropplæringen 
- Kan planlegge, starte opp, gjennomføre og evaluere et aksjonslæringsprosjekt i et fellesskap 

med kolleger  
- Kan legge til rette for begynneropplæring i praktiskestetiske fag som kroppsøving, kunst og 

håndverk og musikk 
 
Generell kompetanse 

Kandidaten kan 
  

- forholde seg kritisk og reflektert til forholdet mellom lek, kreativitet, utforskende 
undervisning og læring i begynneropplæringen 

- Kan bidra til skolebasert kompetanseutvikling og læring i kollegiet ved egen skole. 
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Læringsaktiviteter 

Emnet vil i hovedsak bli lagt opp rundt studiesamlinger og nettundervisning og obligatorisk emnekrav 
i periodene mellom samlingene. Det gjennomføres tre samlinger a 4 dager. Emnet organiseres 
gjennom forelesninger, selvstudier og veiledning i gruppe. Kandidatene deles i arbeidsgrupper. 
Litteraturstudier, refleksjonsoppgaver og praktiske øvelser knyttet til studentenes 
aksjonslæringsprosjekter er sentrale komponenter i emnet. 
Kandidatene vil få veiledning av faglærerne i arbeidet.  
Selvstudiene støttes av læringsmateriell og teoretiske og praktiske oppgaver knyttet til 
aksjonslæringsprosjektene som legges ut på nettet. Her vil det vises til problemstillinger og oppgaver 
som kan bearbeides individuelt og i grupper.  
 
Aksjonslæringsprosjektene er ei videreføring av de gjennomgående arbeid med case fra de 
foregående emnene. 
Kandidatene gjennomfører, så langt det er mulig, det konkrete aksjonslæringsprosjekt på egen skole 
eller i egen kommune.  
 

Deltagelse/Obligatoriske arbeidskrav 

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene, på nettundervisningen og obligatoriske arbeidskrav. 
Obligatoriske arbeidskrav må godkjennes for å kunne fremstille seg til eksamen. 
Arbeidsgruppene skal til hver veiledning levere et dokument som viser hvor langt prosessen med 
vurdering av casen er kommet. 
Oppgaven med å initiere, veilede og lede faglige dialoger for kvalitativ utvikling av 
begynneropplæringen i et valgt case må være gjennomført og godkjent før framstilling til eksamen. 
 

Arbeidskrav/semesterprosjekt: 
Begrunne problemstillingen i aksjonslæringsprosjektet 
Beskrive metode i aksjonslæringsprosjektet med utgangspunkt i problemstillingen 
Presentere teori som grunnlag for aksjonslæringsprosjektet med utgangspunkt i problemstillingen 
Drøfte utvalgte hendelser i prosjektet med utgangspunkt i problemstillingen 
 

Vurderingsformer 

Hjemmeeksamen hvor studentene leverer en akademisk tekst/forskningsrapport over det 
gjennomførte aksjonslæringsprosjektet.  
 

Litteratur  
Pensum for emnet vil foreligge ved studiestart  
 

 

 

      

 

 


