Studieplan 2021/2022
Master i realfagenes didaktikk
Studiepoeng: 120
Studiets nivå og organisering
Master i realfagenes didaktikk har et omfang på 120 studiepoeng. Studiet er lagt opp
som et heltidsstudium over to år, men det er også mulig å ta studiet på deltid på inntil
fire år. Studiet er på masternivå, og fullført studium gir graden Master i realfagenes
didaktikk.
Det er lagt opp til to forskjellige løp, ett for trinn 1-7 og ett for trinn 5-10. Studentene
velger å ta sitt masterfag i undervisningsfaget matematikk eller naturfag.
Undervisningen er samlingsbasert med undervisningssamlinger på studiested Hamar.
For studenter som tar studiet på heltid vil det inntil fem samlinger à fire dager i
semesteret.
Deler av undervisningen går sammen med undervisningen for grunnskolelærerstudenter
i deres 4. og 5. studieår.

Bakgrunn for studiet
Det stilles i dag økte krav til læreres formelle kompetanse for å undervise. I tillegg til
fullført lærerutdanning, er det krav om formell utdanning i enkelte undervisningsfag.
Dagens grunnskolelærerutdanninger er på masternivå, og nyutdannede lærere vil ha en
masterutdanning når de har fullført studiet. Ved å tilby Master i realfagenes didaktikk,
ønsker Høgskolen i Innlandet å styrke videreutdanningstilbudet til lærere som allerede er
i arbeid og som ønsker å kvalifisere seg ytterligere ved å ta en masterutdanning innenfor
realfag.
Master i realfagenes didaktikk er et skolerettet videreutdanningstilbud for lærere i
grunnskolen. Samtidig gir studiet studentene innsikt i og erfaring med vitenskapelig
tenkning og metode. Studiet er forankret i forskningsbasert kunnskap og kvalifiserer til
doktorgradsstudier.
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Læringsutbytte
En kandidat med fullført kvalifikasjon har følgende totale læringsutbytte:
Kunnskap
Kandidaten
har avansert kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og
utviklingsarbeid i valgt undervisningsfag
har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
har avansert kunnskap om fagspesifikke metodiske tilnærminger, arbeidsmåter og
vurdering i realfagene
har inngående kunnskap om eget undervisningsfag som skolefag, den historiske
utviklingen og nasjonale og internasjonale målinger av elevers kompetanse
har avansert kunnskap om ulike vitenskapelige perspektiver, begreper, metoder og
standarder, samt spesialisert innsikt i vitenskapsteoretiske perspektiver innenfor
realfagene
har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige
tenkemåter, forskningsmetode, forskningsetiske verdier og etiske teorier
Ferdigheter
Kandidaten
kan anvende relevant forskning til å planlegge og reflektere over undervisning i
faget
kan anvende digitale verktøy og vurdere deres relevans i undervisningsfaget
kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning relatert
til masterfaget og anvende denne kunnskapen til å strukturere og formulere faglige
resonnementer
kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre med metodiske,
vitenskapsteoretiske og faglige problemstillinger i masterfaget
kan bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid for å gjennomføre
et avgrensende forskningsprosjekt under veiledning
kan bruke relevant forskning til å planlegge og evaluere undervisning i masterfaget
kan analysere og kritisk drøfte etiske problemer, særlig knyttet til det digitale feltet,
i lys av etiske teorier
Generell kompetanse
Kandidaten
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kan analysere og reflektere over relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske
problemstillinger innenfor fagområdet og i eget forskningsarbeid
kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter og bidra til faglig utvikling innenfor
eget undervisningsfag
kan formidle omfattende selvstendig arbeid innenfor eget fagområde og
kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner
kjenner og kan anvende gjeldende forskningsetiske normer på fagfeltet

Målgruppe
Målgruppen for studiet er lærere som er kvalifisert til undervisningsstilling i grunnskolen
og som ønsker utdanning på masternivå i undervisningsfaget matematikk eller naturfag.

Relevans for arbeidsliv og videre studier
Studiet gir høyere grads kompetanse innenfor valgt undervisningsfag. Studiet
kvalifiserer for tilsetting som lektor i skolen og i andre stillinger i og utenfor skoleverket
som krever høy kompetanse innenfor valgt fagområde.

Opptakskrav og rangering
Opptakskravet er fullført lærerutdanning som kvalifiserer for undervisning i skolen og 60
studiepoeng i undervisningsfaget studenten velger som masterfag.
Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall studenter innenfor hvert undervisningsfag for
at faget skal tilbys som masterfag.
Ved oversøkning til studiet blir søkere rangert, jamfør utfyllende bestemmelser til
Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet.

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisnings- og læringsformene som benyttes bygger opp under studiets
læringsutbytteformuleringer. Gjennom en kombinasjon av undervisningssamlinger og
nettstøtte involveres studenter aktivt i eget læringsarbeid. Samlingene består av
forelesninger, seminarer, veiledning og i noen fag praktisk arbeid. Mellom samlinger
brukes det nettbaserte studiestøttesystemet aktivt.
Det legges videre til rette for at studentene skal utvikle faglige kunnskaper og
ferdigheter gjennom samarbeid. Det stilles krav om 80 % obligatorisk tilstedeværelse til
undervisningssamlingene. Dette skal sikre at studentene får delta aktivt i faglige
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samtaler, samarbeide om oppgaver og utvikle praktiske ferdigheter.
Det er obligatoriske arbeidskrav knyttet til hvert emne. De obligatoriske arbeidskravene
bidrar til å gi studentene jevn faglig progresjon gjennom semesteret og sikrer at
studentene når læringsutbyttene. Arbeidskravene kan være skriftlige rapporter, essays,
deltakelse på seminarer og i diskusjonsforum på høgskolens læringsplattform, muntlige
prestasjoner eller mer praktiske og praksisnære oppgaver som utforming av
undervisningsopplegg innenfor fagområdet. Arbeidskravene løses individuelt og i
grupper.

Praksis
Det er ikke praksis i studiet

Vurderingsformer
Alle emner har obligatoriske arbeidskrav som må være godkjent før en student kan
framstille seg til eksamen.
Det er lagt vekt på varierte vurderingsformer hvor studenten testes individuelt og i
gruppe gjennom kortere skoleeksamener og hjemmeeksamener som strekker seg over
tid. Vurderingsformene er valgt ut fra emnets egenart og læringsutbytte. Sammen med
obligatoriske arbeidskrav sikrer eksamen samlet sett at overordnet læringsutbytte for
studiet blir vurdert.
Alle emner må være bestått før studenten kan levere masteroppgaven.
Hvilke vurderingsformer den enkelte student møter, vil variere avhengig av hvilke emner
og hvilket masterfag som er valgt.
I alle emner benyttes graderte bokstavkarakterer fra A til F, der E er laveste ståkarakter.
En nærmere redegjørelse for vurderingsordningen for hvert emne er angitt i
emnebeskrivelsene.

Forskningsbasert undervisning
Forskning innenfor fagene i lærerutdanningene ved Høgskolen i Innlandet er i hovedsak
rettet mot skole og utdanning. I undervisningen møter studentene lærere som er aktive
forskere. Dette sikrer at studentene gis oppdatert undervisningen innen feltet.
Studentene vil kunne skrive masteroppgave tilknyttet aktuelle pågående forsknings- og
utviklingsprosjekter ved fakultetet.
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Internasjonalisering
Det kan være mulig for studenter å ta ett semester som utvekslingsstudent i 3. semester.
Mulighetene vil kunne variere noe alt etter hvilket fag studenten har som masterfag.
Emner ved utenlandske institusjoner må velges slik at studiets overordnede
læringsutbytter nås. Studenter som planlegger å avlegge deler av sin grad i utlandet, må
få det planlagte oppholdet godkjent på forhånd.
Internasjonalisering er en viktig del av masterutdanningen. Selv om undervisningen
foregår på norsk, vil deler av pensumlitteraturen være engelskspråklig og hentet fra
internasjonale fagtidsskrifter. Enkelte emner, eller deler av emner, vil kunne undervises
på engelsk i forbindelse med besøk av gjesteforelesere.

Studiets oppbygging og innhold
Master i realfagenes didaktikk består av emner der undervisningsfag og fagdidaktikk er
integrert.
Studiet gir mulighet til dybde gjennom kombinerte faglige og fagdidaktiske emner, og
gjennom i selvstendig arbeide med masteroppgaven. Gjennom studiet får studentene
innsikt i valgt undervisningsfag, både som vitenskapsfag og som skolefag. Studentene
tilegner seg inngående kunnskap om undervisning og læring i faget og hvordan de som
lærere skal kunne arbeide med elevene for at læring kan skje.
Studiet omfatter et selvstendig fagdidaktisk forskningsarbeid. Dette arbeidet
presenteres i masteroppgaven.
Studiet består av
Ett felles emne i realfagenes didaktikk og tre emner i valgt undervisningsfag, hver
på 15 studiepoeng.
Ett emne om vitenskapsteori og metode på 15 sp, felles for alle studenter
uavhengig av valgt undervisningsfag
Masteroppgave på 45 studiepoeng
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Modellen nedenfor viser emnene lagt på studieår og semester:
Studieår

Semester Fag

2.
studieår

Vår

Fag

Masterfag
Masteroppgave, 30 sp
Høst

1.studieår

Masterfag, emne 4

Masterfag

Matematikk/naturfag, 15 sp

Masteroppgave, 15 sp

Vår
Den forskende lærer Masterfag, emne 3
Vitenskapsteori, metode og etikk
Matematikk/naturfag, 15 sp
Fellesemne masterstudenter, 15
sp
Høst
Masterfag, emne 1

Masterfag, emne 2

Realfagenes didaktikk, 15 sp

Matematikk/naturfag, 15 sp

Emne 2, 3 og 4 har egne navn, avhengig av hvilket masterfag studentene har valgt.

Kull
2021
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Emnetabell
Emnekode

Emnets navn

S.poeng

O/V *)

Studiepoeng pr. semester
S1(H)

S2(V)

S3(H)

S4(V)

Obligatoriske emner
2MRNFMA

Realfagenes didaktikk - sammenheng og
perspektiv

15

O

2MRVIT

Den forskende lærer - Vitenskapsteori,
metode og etikk

15

O

2MROPPG2

Masteroppgave

45

O

15
15
15

30

Masterfag 1. studieår
Trinnrettet 1.-7.
Matematikk/Naturfag
2MRMA171-5

Algebra, prealgebra og
begynneropplæring i matematikk

15

O

15

2MRNF171-5

Naturfag som skolefag på trinn 1-7

15

O

15

2MRMA171-6

Matematikkdidaktikk

15

O

15

2MRNF171-6

Naturfagdidaktikk og egen
profesjonsutvikling

15

O

15

2MRMA5101-5 Lineær algebra

15

O

15

2MRNF5101-5 Naturfag som skolefag på trinn 5-10

15

O

15

2MRMA5101-6 Matematikkdidaktikk

15

O

15

Naturfagdidaktikk og egen
2MRNF5101-6
profesjonsutvikling

15

O

15

Masterfag 1. studieår
Trinnrettet 5.-10.
Matematikk/Naturfag

Masterfag 2. studieår
Trinnrettet 1.-7.
Matematikk/Naturfag
2MRMA171-7

Matematisk tenkning og argumentasjon

15

O

15

2MRNF171-7

Autentisk naturvitenskapelig forskning i
skolen

15

O

15

2MRMA5101-7 Matematisk tenkning og argumentasjon

15

O

15

Autentisk naturvitenskapelig forskning i
2MRNF5101-7
skolen

15

O

15

Masterfag 2. studieår
Trinnrettet 5.-10.
Matematikk/Naturfag

Sum:
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne
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30

30

30

30

Emneoversikt
2MRNFMA Realfagenes didaktikk sammenheng og perspektiv
Emnekode: 2MRNFMA
Studiepoeng: 15
Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har inngående kunnskap om vitenskapsfilosofiske perspektiver på matematikk og
naturfag, samt likheter og ulikheter mellom naturfag og matematikk som
vitenskapsfag og som skolefag
har inngående fagdidaktisk kunnskap om fagovergripende kompetanser, begreper
og tverrfaglige temaer i matematikk og naturfag
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har fagdidaktisk kunnskap om undersøkende naturfag og matematikk, og om den
faglige dialogen i de to fagene
Ferdigheter
Studenten
kan selvstendig anvende relevante forskningsmetoder
kan planlegge og gjennomføre et avgrenset forskningsarbeid under veiledning
Generell kompetanse
Studenten
kan reflektere muntlig og skriftlig over matematikkdidaktiske, naturfagdidaktiske
og fagovergripende problemstillinger
kan kritisk se de to skolefagene matematikk og naturfag i sammenheng

Innhold
Vitenskapsfilosofiske perspektiver på matematikk og naturvitenskapene og på
matematikkdidaktikk og naturfagdidaktikk
Fagovergripende kompetanser (kritisk tenkning, kreativitet, argumentasjon)
Begreper i møtet mellom matematikk og naturfag (sortering og kategorisering,
symmetri, skalaer, proporsjoner, likevekt)
Fagene naturfag og matematikks rolle i tverrfaglige temaer som bærekraftig
utvikling, demokrati og medborgerskap og livsmestring og folkehelse (regning som
grunnleggende ferdighet i naturfag og matematikk)
Undersøkende naturfag og matematikk
Den faglige dialogen i matematikk og naturfag
Forskningsmetoder i utdanningsforskning med vekt på dokumentanalyse

Arbeids- og undervisningsformer
Studiets arbeids- og undervisningsformer vil i hovedsak bygge på studentaktive
arbeidsformer, og er en kombinasjon av
Forelesninger
Seminarer
Selvstudium
Bruk av nettbasert læringsplattform
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Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Minst 80 % deltakelse på samlinger. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert
og holde oversikt over eget fravær
Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte
Inntil fire oppgaver. Disse kan være individuelt, i grupper, muntlig eller skriftlig og
spesifiseres nærmere i undervisningsplanen.
På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2021 gjort endringer i arbeidskrav
som omfatter deltakelse i undervisning. Det nye arbeidskravet er: 75 % obligatorisk
frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for
at frammøtet registreres.

Eksamen
Individuell muntlig eksamen
Presentasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2MRVIT Den forskende lærer Vitenskapsteori, metode og etikk
Emnekode: 2MRVIT
Studiepoeng: 15
Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har inngående kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske problemer i
utdanningsforskning
har inngående innsikt i forskningsmetoder med relevans for utdanningsfeltet
har inngående kunnskap om aktuelle forskningsetiske problemstillinger
har inngående kunnskap om aktuelle etiske teorier
Ferdigheter
Studenten
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kan kritisk analysere relevant forskning om læringsarbeid og hvilken betydning
denne kan ha for undervisning og elevers læring
kan reflektere over utviklings- og endringsprosesser i skolen og kritisk vurdere
disse
kan anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i eget forskningsarbeid
kan analysere og kritisk drøfte etiske problemer, særlig knyttet til det digitale feltet,
i lys av etiske teorier
Generell kompetanse
Studenten
kan drøfte vitenskapsteoretiske perspektiver og metodiske spørsmål
kan kritisk analysere og delta i samfunnsdebatter om utdanningsspørsmål
kan formidle egen og andres forskning på en faglig forsvarlig måte
kjenner og kan anvende gjeldende forskningsetiske normer på fagfeltet

Innhold
Sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner
Ulike forskningsmetoder
Utdanningsforskning
Forskningsetiske problemstillinger
Prinsipiell etikk
Anvendt etikk, særlig knyttet til det digitale feltet

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen i emnet gis som forelesninger, seminarer og arbeid i mindre grupper, i
tillegg til individuelt arbeid. Arbeidsmåtene skal fremmer studentdeltakelse og utvikler
studentenes evne til analyse, samarbeid, drøfting og refleksjon. Emnet krever
studentenes aktive deltakelse i seminarvirksomhet, blant annet gjennom presentasjon av
forberedt seminarinnlegg og i nettbaserte aktiviteter gjennom semesteret.
Studentene gjøres oppmerksom på at ikke alle emnets temaer kan behandles i
forelesninger eller seminarer.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
80 % deltakelse i undervisning. Studentene er selv ansvarlige for å bli registrert og
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holde oversikt over eget fravær
Ett forberedt seminarinnlegg, enten på nett eller på campus, individuelt eller i
gruppe
Inntil to skriftlige individuelle innleveringer som spesifisert i undervisningsplanen

Eksamen
Individuell skriftlig hjemmeeksamen over tre dager, med gitt oppgave. Omfang: ca
3000 – 3500 ord.
Prestasjonen vurderes med gradert bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Alle

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2MROPPG2 Masteroppgave
Emnekode: 2MROPPG2
Studiepoeng: 45
Semester
Høst / Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Godkjent prosjektskisse

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har avansert kunnskap i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i
profesjonsrettet pedagogikk
har spesialisert innsikt innenfor sin valgte faglige fordypning
har inngående kunnskap om relevant forskning og teori og vitenskapelige
tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
Ferdigheter
Studenten
kan gjennomføre et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
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kan kritisk anvende forskningsbasert profesjonsretta kunnskap i masterfaget til
utforskning av nye problemområder
Generell kompetanse
Studenten
kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger, og bidra til
utvikling av faglig fellesskap på den enkelte skole
kan formidle og diskutere innenfor fagområdet, blant både spesialister og
allmennhet
kan bidra til utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nytenkning i
skolen

Innhold
Masteroppgaven skal være et selvstendig vitenskapelig arbeid som viser forståelse,
refleksjon og modning. Oppgaven skal være profesjonsrettet og praksisorientert, og
dokumentere studentens evne til vitenskapelig metodebruk, argumentasjon og
presentasjon i en lengre sammenhengende tekst. Studenten skal knytte oppgaven til sin
faglige spesialisering. Masteroppgaven skal ha solid forankring i fag og fagdidaktikk, og
kan i tillegg omfatte elementer fra pedagogikk og spesialpedagogikk.

Arbeids- og undervisningsformer
Arbeidet med masteroppgaven skal utføres individuelt, med veiledning. Formen på
veiledningen avtales mellom den enkelte veileder og student, men det anbefales at mest
mulig av veiledningen foregår på bakgrunn av skriftlig materiale som studenten har
sendt veileder på forhånd. Veiledende norm for omfanget på oppgaven er 80 - 100
sider.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Studenten skal delta i veiledning i samsvar med gjeldende veiledningsavtale
Aktiv deltakelse på masterstudentkonferanse

Eksamen
Individuell, skriftlig masteroppgave.
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Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.
Alle studiets emner må være fullført og bestått før masteroppgaven kan vurderes.

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2MRMA171-5 Algebra, prealgebra og
begynneropplæring i matematikk
Emnekode: 2MRMA171-5
Studiepoeng: 15
Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har inngående kunnskap om barns utvikling av tallbegrep og de konsekvenser
dette har for tilrettelegging av matematikkundervisningen
har dybdekunnskap om tidlig algebra
har inngående kunnskap om sammenhengene mellom generalisering,
argumentasjon og algebra
har kunnskap om algebra som verktøy i matematisk modellering
har inngående kunnskap om matematikkdidaktisk forskning som er relevant for
begynneropplæring og tidlig algebra
Ferdigheter
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Studenten
kan bruke teori og forskning til å reflektere over et bredt utvalg av arbeidsformer
som stimulerer barns utvikling av tallbegrep
kan bruke teori og forskning til å reflektere over tilpasset opplæring på bakgrunn
av barns ulike erfaringer, motivasjon og kunnskap
kan bruke algebra til argumentasjon, utforskning, generalisering og
problemløsning
Generell kompetanse
Studenten
har inngående forståelse av algebraens posisjon og rolle i skole- og samfunn
kan reflektere teoretisk og forskningsbasert barns utvikling av tallforståelse og
læring av tidlig algebra

Innhold
Tallbegrep, tallforståelse og begynneropplæring i matematikk
Tilpasset opplæring
Algebra
Tidlig algebra
Ulike representasjonformer
Generalisering
Algebraisk argumentasjon og problemløsning

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper,
forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være
aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.
Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en undervisningsplan med beskrivelse av
undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet
arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering,
aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.
Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
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avlegges
Inntil tre innleveringsoppgaver individuelt og/eller i grupper
Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og
utedager som blir presisert i semesterplanene
80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.
På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2021 gjort endringer i arbeidskrav
som omfatter deltakelse i undervisning. Det nye arbeidskravet er: 75 % obligatorisk
frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for
at frammøtet registreres.

Eksamen
Fem timers skriftlig individuell digital skoleeksamen.
På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2021 gjort endringer i eksamensform
på emnet. Den nye eksamensformen er individuell muntlig eksamen.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Ingen

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

19 / 55

2MRNF171-5 Naturfag som skolefag på
trinn 1-7
Emnekode: 2MRNF171-5
Studiepoeng: 15
Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
Har innsikt i hva som kjennetegner naturfagdidaktikk
har kunnskap om den historiske utviklingen av fagområdet naturfagdidaktikk og
hvordan det er vokst fram til det forskningsfeltene det er i dag
har kunnskap om diskusjoner og tenkning knyttet til faget naturfag i nåværende og
tidligere norske læreplaner og hvordan skolefaget har utviklet seg historisk
har avansert forskningsbasert kunnskap om språk og representasjonsformer i
naturfag
har inngående forskningsbasert kunnskap om sentrale språklige arbeidsmåter i
naturfag på barnetrinnet
har kunnskap om forskning på elevers holdninger og interesser til naturfag,
20 / 55

har inngående kunnskap om forskning på elevers læring og utvikling i naturfag
har kunnskap om innhold og diskurser knyttet til internasjonale tester i naturfag
Ferdigheter
Studenten
kan ta i bruk fagdidaktiske forskningsresultater til å planlegge og vurdere
undervisning i naturfag 1-7.
kan gjøre rede for innholdet i naturfagdidaktiske forskningsartikler
kan tilrettelegge for kritisk refleksjon og argumentasjon i naturfag
kan legge til rette for dybdelæring og progresjon, med særlig blikk for naturfaglig
språk og representasjoner
Generell kompetanse
Studenten
har god forståelse av sin egen rolle og praksis som naturfaglærer i grunnskolens
1.-7 trinn
kan reflektere over hvordan motivere elever i naturfag og hvordan undervisning i
naturfag kan bidra til allmenndannelse
har god forståelse for naturvitenskapenes egenart og kan integrere dette i sin egen
undervisning.

Innhold
Vitenskapsfilosofiske perspektiver i naturvitenskap og på naturfagdidaktikk
Den historiske utviklingen av naturfagdidaktikken
Skolefaget naturfag; begrunnelse og innhold
Den faglige dialogen i naturfag
Elevers interesse, prestasjoner og holdninger til naturfag nasjonalt og
internasjonalt
Bærende ideer i naturfag
Drøfting av hva elever skal lære i naturfag
Dybdelæring og progresjon i naturfag
Diffusjon og energi som begrep i ulike kontekster som bærende element i naturfag
Representasjoner og modeller som pedagogisk hjelpemiddel.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
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Seminarer
Selvstudium
Arbeid i gruppe med oppgaver som omhandler naturfagundervisning; det kan for
eksempel være å utarbeide og prøve ut videoer, videoforelesninger eller før-tester
som innledning til omvendt undervisning
Individuell skriving av et essay
Veiledning under skriving av essayet og veiledning fra medstudenter i seminarer
Bruk av digitale verktøy som understøtter prinsippet om omvendt undervisning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Minst 80 % deltakelse på samlinger. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert
og holde oversikt over eget fravær
Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte
Inntil fire arbeidskrav

Eksamen
Individuell muntlig eksamen
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.
På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2021 gjort endringer i arbeidskrav
som omfatter deltakelse i undervisning. Det nye arbeidskravet er: 75 % obligatorisk
frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for
at frammøtet registreres.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Del 1: Alle hjelpemidler tillat
Del 2: Ingen hjelpemidler tillat

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2MRMA171-6 Matematikkdidaktikk
Emnekode: 2MRMA171-6
Studiepoeng: 15
Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 2MRMA171-5 Matematikk: Algebra, prealgebra og
begynneropplæring i matematikk

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har innsikt i hva som kjennetegner matematikkdidaktikk
har kunnskap om den historiske utviklingen av fagområdet matematikkdidaktikk og
hvordan det er vokst fram til forskningsfeltet det er i dag
har kunnskap om diskusjoner og tenkning knyttet til faget matematikk i norsk skole
og hvordan faget har utviklet seg historisk
har avansert forskningsbasert elevkunnskap knyttet til faglig læring i matematikk
har avansert kunnskap om sentrale teoretiske rammeverk for forskning på elevers
læring av matematikk
har inngående forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmåter i matematikk
med spesiell vekt på utforskende arbeidsmåter
har kunnskap om forskning på elevers ulike holdninger til matematikk
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har kunnskap om forskning på hvordan kjønn, sosiokulturelle forhold og etnisk
bakgrunn har betydning for undervisning og læring av matematikk
har kunnskap om relevant matematikkdidaktisk forskning, teori, vitenskapelige
tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
Ferdigheter
Studenten
kan ta i bruk fagdidaktiske forskningsresultater til å planlegge og vurdere
undervisning i matematikk
kan lese og gjøre rede for innholdet i fagdidaktiske forskningsartikler i matematikk
kan selvstendig prøve ut relevante forskningsmetoder i matematikkdidaktikk
kan reflektere over etiske problemstillinger i matematikkfaget og tilrettelegge for
kritisk refleksjon og argumentasjon i matematikk
kan planlegge et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
Generell kompetanse
Studenten
har god forståelse av sin egen rolle og praksis som matematikklærer i
grunnopplæringen
har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som matematikklærere i
grunnopplæringen møter
kan reflektere over hvordan en kan motivere elevene i realfagene og hvordan
undervisning i matematikkfaget kan bidra til allmenndannelse hos elevene

Innhold
Forskningsfeltet matematikkdidaktikk
Relevante kunnskaper om fagområder som matematikkdidaktikken bygger på:
læringspsykologi, utviklingspsykologi, moderne hjerneforskning, sosiokulturelle
teorier, konstruktivistiske teorier, multimodalitet og embodied cognition
Den historiske utviklingen av matematikkdidaktikk
Tidligere og nåværende læreplaner i skolefaget matematikk
Ulike retninger i matematikkdidaktikk
Representasjoner og modeller i matematikk
Tilpasset opplæring i matematikk
Elevkunnskap knyttet til læring av matematikk
Elevers interesse og holdninger til matematikk
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Undervisning og læring av matematikk i det mangfoldige klasserommet.
Utforskende arbeidsmåter i matematikk
Vurdering i matematikkfaget
Yrkesetiske problemstillinger i matematikk og dens anvendelser
Vitenskapsteori og metode
Forskningsmetoder i matematikkdidaktikk

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper,
forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være
aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.
Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en undervisningsplan med beskrivelse av
undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet
arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering,
aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.
Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for masteroppgave
Inntil tre innleveringsoppgaver, individuelt og/eller i grupper
Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og
utedager som blir presisert i undervisningsplanene
80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen
Individuell muntlig eksamen.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Datamaskin tilknyttet internett
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Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2MRNF171-6 Naturfagdidaktikk og egen
profesjonsutvikling
Emnekode: 2MRNF171-6
Studiepoeng: 15
Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 2MRNF171-5 Naturfag: Naturfag som skolefag på trinn 1-7

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har god kunnskap om læringsteorier som er spesielt relevante i naturfag
har avanserte kunnskap om nyere forskning innenfor naturfagdidaktikk og har
inngående kunnskap om kvalitative tilnærminger
har inngående kunnskap om aktuelle forskningsetiske problemstillinger
har inngående kunnskap om forskning rundt vurdering og veiledning tilpasset den
enkelte elev i naturfag
har kunnskap om hvordan naturfagdidaktisk forskning kan brukes for egen
profesjonsutvikling
har inngående kunnskap om skriving i naturfag
har inngående kunnskap om systemforståelse
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har inngående kunnskap om hvordan naturfag kan inngå i tverrfaglige temaer
Ferdigheter
Studenten
kan selvstendig bruke naturfagdidaktisk forskning til egen profesjonsutvikling
kan bruke naturfagdidaktisk forskning for å tilrettelegge for dialoger, kritisk
refleksjon og argumentasjon i undervisningen
kan arbeide selvstendig med relevante vitenskapsteoretiske og metodologiske
problemstillinger
kan analysere vitenskapelige tekster med tanke på vitenskapsteoretiske
perspektiver og metodologi
kan reflektere på en selvstendig måte rundt gjeldende forskningsetiske normer
kan analysere og forholde seg kritisk til teoretiske rammeverk og metodologi i
publiserte forskningsarbeider, og anvende disse ferdighetene i strukturering og
formulering av egne faglige resonnementer
kan legge til rette for og reflektere over elevenes digitale kompetanse i naturfag
kan selvstendig skrive naturfagdidaktiske tekster og legge til rette for skriving i
undervisningen
Generell kompetanse
Studenten
kan bidra til å utvikle faget videre, og utvikle nye ideer til tilnærmingsmåter og
metoder i undervisningen 1-7
kan kommunisere om teoretiske perspektiver og om metodologiske spørsmål
kan formidle egen og andres forskning på en faglig forsvarlig måte
kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger og problemstillinger
knyttet til forskningens rolle og funksjon i samfunnet

Innhold
Internasjonal forskning i relevante naturfagdidaktiske emner (tilpasset studentens
masteroppgaver)
Internasjonal forskning knyttet til utforskende arbeidsmåter og
Naturfagundervisning i et teknologirikt miljø
Språkets rolle i naturfag med vekt på skriving
Systemforståelse i naturfag med kropp og kretsløp som utgnagspunkt
Naturfag i tverrfaglige temaer
Skriving i naturfag
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Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
Seminarer
Selvstudium
Veiledning på prosjektbeskrivelse

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Prosjektbeskrivelse masteroppgave, rettet inn mot grunnskolens 1.-7.trinn
Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte
80 % obligatorisk deltakelse til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen
Individuell muntlig eksamen.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Ingen

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2MRMA5101-5 Lineær algebra
Emnekode: 2MRMA5101-5
Studiepoeng: 15
Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har inngående kunnskap om matriser
har inngående kunnskap om forbindelser og analogier mellom emner fra
skolematematikken og lineær algebra
har kunnskap om betydningen av eksempler og definisjoner i dannelsen av
matematiske begreper og for matematisk begrunnelse og bevisføring
har inngående kunnskap om sammenhengene mellom generalisering,
argumentasjon og algebra
har inngående kunnskap om matematikkdidaktisk forskning som er relevant for
undervisning innenfor de matematiske kunnskapsområdene tall og tallforståelse,
algebra og geometri på trinn 5-10 i grunnskolen
Ferdigheter
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Studenten
kan bruke de vanligste metodene i lineær algebra og begrunne hvorfor de virker
kan bruke eksempler, begreper og definisjoner i matematisk begrunnelse
kan bruke egenverdier på diskrete lineære dynamiske systemer, blant annet
anvendt på populasjonsdynamikk
kan bruke matriser til å representere avbildninger i planet, i forbindelse med
løsning av ligningssystemer og til å finne formler for tallfølger
kan anvende digitale verktøy til å utforske forbindelser og analogier mellom emner
fra skolematematikken og lineær algebra
kan bruke algebra til argumentasjon, utforskning og generalisering
Generell kompetanse
Studenten
kan reflektere over hvordan man kan hjelpe elever til å verdsette eksemplers,
begrepers og definisjoners plass i matematikken og dermed gi dem større innsikt i
matematikkens egenart
kan reflektere over hvordan man kan motivere elever ved å se anvendelser av
matematikk i yrkeslivet og innen andre fag
har inngående forståelse av algebraens posisjon og rolle i skole- og
vitenskapsfaget matematikk

Innhold
Matriser, determinanter, lineær uavhengighet, basis, rang, lineær transformasjon,
egenverdi, diagonalisering
Matriseregningens anvendelser innen blant annet biologi Lineærtransformasjoner
og deres geometriske egenskaper i planet, tilhørende matriser i planet og rommet
Lineære ligningssystemer og deres kobling til matriser
Eksampler og definisjoners betydning for begrepsdannelse og bevis i
matematikken
Sammenhengen mellom matriser som avbildninger og deres kobling til
skolematematikken
Algebraisk argumentasjon og bevis
Utvikling av algebraisk tenkning

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper,
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forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning.
Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en semesterplan med beskrivelse av
undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet
arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering,
aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.
Et nettbasert studiestøttesystem benyttes i undervisningen. Et utvalg av
digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Inntil tre innleveringsoppgaver individuelt og/eller i grupper
Deltakelse på seminarer, nettseminarer og nettstøtte som blir presisert i
semesterplanen
80% obligatorisk deltakelse i undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.
På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2021 gjort endringer i arbeidskrav
som omfatter deltakelse i undervisning. Det nye arbeidskravet er: 75 % obligatorisk
frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for
at frammøtet registreres.

Eksamen
Fem timers skriftlig individuell digital skoleeksamen.
På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2021 gjort endringer i eksamensform
på emnet. Den nye eksamensformen er individuell muntlig eksamen
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Gjeldende læreplan for grunnskolen
Kalkulator uten kommunikasjonsmulighet
PC
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Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2MRNF5101-5 Naturfag som skolefag på
trinn 5-10
Emnekode: 2MRNF5101-5
Studiepoeng: 15
Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Ingen spesielle krav

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
Har innsikt i hva som kjennetegner naturfagdidaktikk
har kunnskap om den historiske utviklingen av fagområdet naturfagdidaktikk og
hvordan det er vokst fram til det forskningsfeltene det er i dag
har kunnskap om diskusjoner og tenkning knyttet til faget naturfag i nåværende og
tidligere norske læreplaner og hvordan skolefaget har utviklet seg historisk
har avansert forskningsbasert kunnskap om språk og representasjonsformer i
naturfag
har inngående forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmåter i naturfag for
å fremme naturfaglig språk 5- 10 trinn
har kunnskap om forskning på elevers holdninger og interesser til naturfag,
34 / 55

har inngående kunnskap om forskning på elevers læring og utvikling i naturfag
har kunnskap om innhold og diskurser knyttet til internasjonale tester i naturfag
Ferdigheter
Studenten
kan ta i bruk fagdidaktiske forskningsresultater til å planlegge og vurdere
undervisning i naturfag på mellom- og ungdomstrinnet
kan gjøre rede for innholdet i naturfagdidaktiske forskningsartikler
kan tilrettelegge for kritisk refleksjon og argumentasjon i naturfag
kan legge til rette for dybdelæring og progresjon, med særlig blikk for naturfaglig
språk og representasjoner
Generell kompetanse
Studenten
har god forståelse av sin egen rolle og praksis som naturfaglærer i grunnskolens
5.-10 trinn
kan reflektere over hvordan motivere elever i naturfag og hvordan undervisning i
naturfag kan bidra til allmenndannelse
har god forståelse for naturvitenskapenes egenart og kan integrere dette i sin egen
undervisning.

Innhold
Vitenskapsfilosofiske perspektiver i naturvitenskap og på naturfagdidaktikk
Den historiske utviklingen av naturfagdidaktikken
Skolefaget naturfag; begrunnelse og innhold
Den faglige dialogen i naturfag
Elevers interesse, prestasjoner og holdninger til naturfag nasjonalt og
internasjonalt
Bærende ideer i naturfag
Drøfting av hva elever skal lære i naturfag
Dybdelæring og progresjon i naturfag
Diffusjon og energi som begrep i ulike kontekster som bærende element i naturfag
Representasjoner og modeller som pedagogisk hjelpemiddel.

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
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Seminarer
Selvstudium
Arbeid i gruppe med oppgaver som omhandler naturfagundervisning; det kan for
eksempel være å utarbeide og prøve ut videoer, videoforelesninger eller før-tester
som innledning til omvendt undervisning
Individuell skriving av et essay
Veiledning under skriving av essayet og veiledning fra medstudenter i seminarer
Bruk av digitale verktøy som understøtter prinsippet om omvendt undervisning

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Minst 80 % deltakelse på samlinger. Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert
og holde oversikt over eget fravær
Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte
Inntil fire arbeidskrav
På grunn av Koronaviruspandemien ble det høsten 2021 gjort endringer i arbeidskrav
som omfatter deltakelse i undervisning. Det nye arbeidskravet er: 75 % obligatorisk
frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen. Studenten er selv ansvarlig for
at frammøtet registreres.

Eksamen
Individuell muntlig eksamen
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Ingen

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2MRMA5101-6 Matematikkdidaktikk
Emnekode: 2MRMA5101-6
Studiepoeng: 15
Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 2MRMA5101-5 Matematikk: Lineær algebra

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
Har innsikt i hva som kjennetegner matematikkdidaktikk
har kunnskap om den historiske utviklingen av fagområdet matematikkdidaktikk og
hvordan det er vokst fram til forskningsfeltet det er i dag
har kunnskap om diskusjoner og tenkning knyttet til faget matematikk i nåværende
og tidligere norske læreplaner og hvordan faget har utviklet seg historisk
har avansert forskningsbasert elevkunnskap knyttet til faglig læring i matematikk
har avansert kunnskap om sentrale teoretiske rammeverk for forskning på elevers
læring av matematikk
har inngående forskningsbasert kunnskap om sentrale arbeidsmåter i matematikk
med spesiell vekt på utforskende arbeidsmåter
har kunnskap om forskning på elevers ulike holdninger til matematikk
har kunnskap om forskning på hvordan kjønn, sosiokulturelle forhold og etnisk
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bakgrunn har betydning for undervisning og læring av matematikk
har kunnskap om innholdet og diskursen knyttet til nasjonale og internasjonale
tester i matematikk
har kunnskap om undervisning for bærekraftig utvikling
har kunnskap om relevant matematikkdidaktisk forskning, teori, vitenskapelige
tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
Ferdigheter
Studenten
kan ta i bruk fagdidaktiske forskningsresultater til å planlegge og vurdere
undervisning i matematikk
kan gjennomføre vurdering av elever i matematikk og kritisk reflektere over
betydningen for elevenes læring
kan lese og gjøre rede for innholdet i fagdidaktiske forskningsartikler i matematikk
kan selvstendig prøve ut relevante forskningsmetoder i matematikkdidaktikk
kan reflektere over undervisning om bærekraftig utvikling
kan reflektere over etiske problemstillinger i matematikkfaget og tilrettelegge for
kritisk refleksjon og argumentasjon i matematikk
kan planlegge et selvstendig avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
Generell kompetanse
Studenten
har god forståelse av sin egen rolle og praksis som realfagspedagog i
grunnopplæringen
har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger som realfagslærere i
grunnopplæringen møter
kan reflektere over hvordan en kan motivere elevene i realfagene og hvordan
undervisning i realfag kan bidra til allmenndannelse hos elevene

Innhold
Forskningsfeltet matematikkdidaktikk
Relevante kunnskaper om fagområder som matematikkdidaktikken bygger på:
læringspsykologi, utviklingspsykologi, moderne hjerneforskning, sosiokulturelle
teorier, konstruktivistiske teorier, filosofi, multimodalitet og embodied cognition
Den historiske utviklingen av matematikkdidaktikk
Tidligere og nåværende læreplaner i skolefaget matematikk
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Ulike retninger i matematikkdidaktikk
Representasjoner og modeller i matematikk
Tilpasset opplæring i matematikk
Elevkunnskap knyttet til læring av matematikk
Elevers interesse og holdninger til matematikk
Undervisning og læring av matematikk i det mangfoldige klasserommet.
Internasjonale og nasjonale tester i matematikk
Grunnleggende ferdigheter i matematikkfaget
Utforskende arbeidsmåter i matematikk
Vurdering for læring i matematikk
Yrkesetiske problemstillinger i matematikk og dens anvendelser
Vitenskapsteori og metode
Forskningsmetoder i matematikkdidaktikk

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper,
forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være
aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.
Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en semesterplan med beskrivelse av
undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet
arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering,
aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.
Et nettbasert studiestøttesystem benyttes i undervisningen. Et utvalg av
digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Utarbeidelse av prosjektbeskrivelse for masteroppgave
Inntil tre innleveringsoppgaver
Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og
utedager som blir presisert i semesterplanene
80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen
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Individuell muntlig eksamen
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Datamaskin tilknyttet Internett

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2MRNF5101-6 Naturfagdidaktikk og
egen profesjonsutvikling
Emnekode: 2MRNF5101-6
Studiepoeng: 15
Semester
Vår

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 2MRNF5101-5 Naturfag: Naturfag som skolefag

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har god kunnskap om læringsteorier som er spesielt relevante i naturfag
har avanserte kunnskap om nyere forskning innenfor naturfagdidaktikk og har
inngående kunnskap om kvalitative tilnærminger til det å gjøre forskning innen
sentrale vitenskapsteoretiske perspektiver
har inngående kunnskap om aktuelle forskningsetiske problemstillinger
har inngående kunnskap om forskning rundt vurdering og veiledning tilpasset den
enkelte elev i naturfag
har kunnskap om hvordan naturfagdidaktisk forskning kan brukes for egen
profesjonsutvikling
har inngående kunnskap om skriving i naturfag
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har inngående kunnskap om systemforståelse
har inngående kunnskap om hvordan naturfag kan inngå i tverrfaglige temaer
Ferdigheter
Studenten
kan selvstendig bruke naturfagdidaktisk forskning til egen profesjonsutvikling
kan bruke naturfagdidaktisk forskning for å tilrettelegge for dialoger, kritisk
refleksjon og skriving og argumentasjon i undervisningen
kan arbeide selvstendig med relevante vitenskapsteoretiske og metodologiske
problemstillinger
kan analysere vitenskapelige tekster med tanke på vitenskapsteoretiske
perspektiver og metodologi
kan reflektere på en selvstendig måte rundt gjeldende forskningsetiske normer
kan analysere og forholde seg kritisk til teoretiske rammeverk og metodologi i
publiserte forskningsarbeider, og anvende disse ferdighetene i strukturering og
formulering av egne faglige resonnementer
kan legge til rette for og reflektere over elevenes digitale kompetanse i naturfag
kan selvstendig skrive naturfagdidaktiske tekster og legge til rette for skriving i
undervisningen
Generell kompetanse
Studenten
kan bidra til å utvikle faget videre, og utvikle nye ideer til tilnærmingsmåter og
metoder i undervisningen på mellom- og ungdomstrinnet
kan kommunisere om teoretiske perspektiver og om metodologiske spørsmål
kan formidle egen og andres forskning på en faglig forsvarlig måte
kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger og problemstillinger
knyttet til forskningens rolle og funksjon i samfunnet

Innhold
Internasjonal forskning i relevante naturfagdidaktiske emner (tilpasset studentens
masteroppgaver)
Internasjonal forskning knyttet til utforskende arbeidsmåter og
Naturfagundervisning i et teknologirikt miljø
Språkets rolle i naturfag med vekt på skriving
Systemforståelse i naturfag med kropp og kretsløp som utgangspunkt
Naturfag i tverrfaglige temaer
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Skriving i naturfag

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
Seminarer
Selvstudium
Veiledning på prosjektbeskrivelse

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Prosjektbeskrivelse masteroppgave, rettet inn mot grunnskolens 5.-10.trinn
Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte
80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen
Individuell muntlig eksamen.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Ingen

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2MRMA171-7 Matematisk tenkning og
argumentasjon
Emnekode: 2MRMA171-7
Studiepoeng: 15
Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 2MRMA171-6 Matematikk: Matematikkdidaktikk

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har inngående kunnskap om ulike typer av matematisk argumentasjon og bevis
har inngående kunnskap om bruk av ulike representasjoner i elevers
argumentasjon og bevis
har inngående kunnskap om prosessen der matematisk kunnskap utvikles gjennom
utforskning fulgt av oppdagelse og bevisføring
har avansert kunnskap om hva matematisk tenkning innebærer i skolen
Ferdigheter
Studenten
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kan produsere, diskutere og analysere matematisk argumentasjon og bevis
kan lede elevers læring av bevis og argumentasjon
kan bruke matematikkdidaktisk forskning til å planlegge og evaluere
matematikkundervisning der utforskning følges av bevis og argumentasjon
Generell kompetanse
Studenten
kan reflektere over hvordan arbeid med problemløsning, bevis og argumentasjon
kan fremme elevers kritiske tenkning og dannelse
kan redegjøre for matematikkens egenart og inspirere elever til å oppdage estetikk
i matematikken
har inngående kunnskap om formativ vurdering gjennom elevers utforskende og
argumenterende matematiske aktivitet

Innhold
Matematisk bevis, argumentasjon og deduksjon
Matematiske teoribygninger og deres rolle i matematisk bevis
Representasjoner, analogier, metaforer og multimodalitet i matematisk tenkning
Læring og undervisning av matematisk bevis og argumentasjon: Utforskende og
oppdagende arbeidsmåter (inquiry), lærerledet matematikksamtale, transformasjon
av lærerkunnskap i matematikk til relevant kunnskap for elever
Avansert tallteori med utgangspunkt i delelighet og primtall

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper,
forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være
aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.
Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en undervisningsplan med beskrivelse av
undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet
arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering,
aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.
Et utvalg av digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
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Inntil tre innleveringsoppgaver
Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og
utedager som blir presisert i undervisningsplanene
80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen
Individuell skriftlig digital skoleeksamen på 6 timer.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Datamaskin tilkoblet internett

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2MRNF171-7 Autentisk
naturvitenskapelig forskning i skolen
Emnekode: 2MRNF171-7
Studiepoeng: 15
Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 2MRNF171-6 Naturfag: Naturfagdidaktikk og egen
profesjonsutvikling

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har inngående kunnskap om hva som kjennetegner naturvitenskapelige arbeids- og
tenkemåter
har inngående kunnskaper om og kan reflektere over naturvitenskapelig forsknings
rolle i samfunnet
har inngående kunnskap om læreplanen og læringsprogresjoner i evolusjon og
artsbegepet
har kunnskap om hvordan elevene kan bidra inn i autentisk forskning gjennom
innhenting av for eksempel forskningsdata
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Har kunnskap om klimaforskning og gen- og bioteknologi og anvendelse av disse
kunnskapene.
Har inngående kunnskap om hvordan elevene kan utvikle kritisk tenkning knyttet til
gen- og bioteknologi i hverdagen
Ferdigheter
Studenten
kan planlegge og gjennomføre utforskende undervisning i nærmiljøet gjennom
hvordan elevene kan bidra inn i autentisk forskning gjennom innhenting av for
eksempel forskningsdata
kan kritisk reflektere over hvordan naturvitenskapelig forskning kan bringes inn i
klasserommet på mellom- og ungdomstrinnet
Kunne kritisk reflektere rundt validitet og rehabilitet i naturvitenskapelig- og
utdanningsvitenskapelig forskning
Generell kompetanse
Studenten
kan reflektere over fag og yrkesetiske utfordringer i naturfag
kan bidra til å utvikle faget videre på mellom- og ungdomstrinnet, og utvikle nye
ideer til metoder, tilnærmingsmåter i undervisningen

Innhold
Naturvitenskapelig arbeids- og tenkemåter
Naturvitenskapelig forskning i det moderne samfunnet (hvor foregår forskningen?
hvem forsker, rammefaktorer? hva forskes det på? Hvilken relevans har forskningen
for samfunnet, økonomi og etikk og natur?)
Å ta autentisk naturvitenskapelig forskning inn i klasserommet på mellom- og
ungdomstrinnet (elever som medforskere og bidragsytere) f. eks genteknologi og
klimaforskning (The Globe Program eller tilsvarende)

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
Seminarer
Selvstudium
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Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
avlegges
Individuell rapport som inneholder beskrivelse av det studenten har arbeidet med i
forskningsprosjektet og et refleksjonsnotat om hvordan forskningen kan brukes i
naturfagundervisning på 1.-7. trinn
Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte
80 % obligatorisk deltakelse til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen
Hjemmeeksamen over tre dager
Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Alle

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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2MRMA5101-7 Matematisk tenkning og
argumentasjon
Emnekode: 2MRMA5101-7
Studiepoeng: 15
Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 2MRNF5101-6 Matematikk: Matematikkdidaktikk

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har inngående kunnskap om ulike typer av matematisk argumentasjon og bevis
har inngående kunnskap om bruk av ulike representasjoner i elevers
argumentasjon og bevis
har inngående kunnskap om prosessen der matematisk kunnskap utvikles gjennom
utforskning fulgt av oppdagelse og bevisføring
har avansert kunnskap om hva matematisk tenkning innebærer i skolen
Ferdigheter
Studenten
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kan produsere, diskutere og analysere matematisk argumentasjon og bevis
kan lede elevers læring av bevis og argumentasjon
kan bruke matematikkdidaktisk forskning til å planlegge og evaluere
matematikkundervisning der utforskning følges av bevis og argumentasjon
Generell kompetanse
Studenten
kan reflektere over hvordan arbeid med problemløsning, bevis og argumentasjon
kan fremme elevers kritiske tenkning og dannelse
kan redegjøre for matematikkens egenart og inspirere elever til å oppdage estetikk
i matematikken
har inngående kunnskap om formativ vurdering gjennom elevers utforskende og
argumenterende matematiske aktivitet

Innhold
Matematisk bevis, argumentasjon og deduksjon
Matematiske teoribygninger og deres rolle i matematisk bevis
Representasjoner, analogier, metaforer og multimodalitet i matematisk tenkning
Læring og undervisning av matematisk bevis og argumentasjon: Utforskende og
oppdagende arbeidsmåter (inquiry), lærerledet matematikksamtale, transformasjon
av lærerkunnskap i matematikk til relevant kunnskap for elever
Utvalgte emner i tallteori

Arbeids- og undervisningsformer
Undervisningen kan bestå av: individuelt arbeid, veiledning, arbeid i grupper,
forelesninger, klasseundervisning, seminarer og omvendt undervisning. Det kan være
aktuelt med ekskursjoner i løpet av studiet.
Ved oppstart av hvert semester blir det delt ut en semesterplan med beskrivelse av
undervisningen det aktuelle semesteret. Det vil i tillegg bli utarbeidet
arbeidsprogrammer for spesifiserte perioder med detaljert oversikt over organisering,
aktuelt lesestoff, øvingsoppgaver og innleveringsoppgaver.
Et nettbasert studiestøttesystem benyttes i undervisningen. Et utvalg av
digitale/tekniske undervisningsverktøy vil bli brukt i kurset.

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
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avlegges
Inntil tre innleveringsoppgaver individuelt og/eller i grupper
Deltakelse på seminarer og nettseminarer, nettstøtte, kurs, ekskursjoner og
utedager som blir presisert i semesterplanene
80 % obligatorisk frammøte til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert.

Eksamen
Individuell skriftlig digital skoleeksamen på 6 timer.
Prestasjonen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste
ståkarakter.

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Datamaskin tilkoblet internett

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk

52 / 55

2MRNF5101-7 Autentisk
naturvitenskapelig forskning i skolen
Emnekode: 2MRNF5101-7
Studiepoeng: 15
Semester
Høst

Språk
Norsk

Krav til forkunnskaper
Anbefalte forkunnskaper: 2MRNF5101-6 Naturfagdidaktikk

Læringsutbytte
Ved bestått emne har studenten oppnådd følgende læringsutbytte:
Kunnskap
Studenten
har inngående kunnskap om hva som kjennetegner naturvitenskapelige arbeids- og
tenkemåter
har inngående kunnskaper om og kan reflektere over naturvitenskapelig forsknings
rolle i samfunnet
har inngående kunnskap om læreplanen og læringsprogresjoner i evolusjon og
artsbegepet
har kunnskap om hvordan elevene kan bidra inn i autentisk forskning gjennom
innhenting av for eksempel forskningsdata
Har kunnskap om klimaforskning og gen- og bioteknologi og anvendelse av disse
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kunnskapene.
Har inngående kunnskap om hvordan elevene kan utvikle kritisk tenkning knyttet til
gen- og bioteknologi i hverdagen
Ferdigheter
Studenten
kan planlegge og gjennomføre utforskende undervisning i nærmiljøet gjennom
hvordan elevene kan bidra inn i autentisk forskning gjennom innhenting av for
eksempel forskningsdata
kan kritisk reflektere over hvordan naturvitenskapelig forskning kan bringes inn i
klasserommet på mellom- og ungdomstrinnet
Kunne kritisk reflektere rundt validitet og rehabilitet i naturvitenskapelig- og
utdanningsvitenskapelig forskning
Generell kompetanse
Studenten
kan reflektere over fag og yrkesetiske utfordringer i naturfag
kan bidra til å utvikle faget videre på mellom- og ungdomstrinnet, og utvikle nye
ideer til metoder, tilnærmingsmåter i undervisningen

Innhold
Naturvitenskapelig arbeids- og tenkemåter
Naturvitenskapelig forskning i det moderne samfunnet (hvor foregår forskningen?
hvem forsker, rammefaktorer? hva forskes det på? Hvilken relevans har forskningen
for samfunnet, økonomi og etikk og natur?)
Å ta autentisk naturvitenskapelig forskning inn i klasserommet på mellom- og
ungdomstrinnet (elever som medforskere og bidragsytere) f. eks genteknologi og
klimaforskning (The Globe Program eller tilsvarende)

Arbeids- og undervisningsformer
Forelesninger
Seminarer
Selvstudium

Obligatoriske krav som må være godkjent før eksamen kan
54 / 55

avlegges
Individuell rapport som inneholder beskrivelse av det studenten har arbeidet med i
forskningsprosjektet og et refleksjonsnotat om hvordan forskningen kan brukes i
skolens naturfagundervisning på 5.-10. trinn.
Deltagelse i diskusjonsforum og nettstøtte på høgskolens læringsplattform
80 % obligatorisk deltakelse til undervisning i henhold til undervisningsplanen.
Studenten er selv ansvarlig for å bli registrert

Eksamen
Hjemmeeksamen over tre dager
Eksamen vurderes med graderte bokstavkarakterer fra A-F, der E er laveste ståkarakter

Tillatte hjelpemidler til eksamen
Alle

Ansvarlig fakultet
Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk
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