
Emneskildring PHDPED901 
 

Kategoriar Tekst 

Emnekode PHDOF901 
Emnenamn, nynorsk  
Emnenamn, bokmål Universitetspedagogikk i humaniorafagene - 

Basiskompetanse for PhD-kandidater 
Emnenamn, engelsk  
Studiepoeng, omfang 5 stp 
Studienivå (studiesyklus) Ph.d. 
Fulltid/deltid  
Undervisningsspråk Norsk 
Undervisningssemester Høst og vår (2020-21) 
Undervisningsstad Bergen 
Mål og innhald Mål: 

Gjennom kurset skal kandidatene lære ulike måter å planlegge 
og gjennomføre undervisning for og veiledning av studenter på.  
Kandidaten skal og få innsikt i forskjellige vurderingsformer. 
Gjennom kurset vil kandidaten opparbeide seg kunnskap om 
sentrale tema og problemstillinger innen det 
universitetspedagogiske feltet.  
 
Innhald: 

• Undervisningsplanlegging 
• Studentaktive arbeidsformer 
• Ulike student- og lærerroller 
• Kollegaveiledning 
• Veiledning og vurdering 
• Digitale verktøy 

 
Læringsutbytte Studenten skal ved avsluttet emne ha følgende 

læringsutbytte: 
 
 Kunnskaper 
 Ha kunnskap om varierte undervisnings- og 

læringsformer 
 Ha kunnskap om ulike veiledningsmetoder 
 Vite hvordan ulike vurderingsformer påvirker 

studenters læringsutbytte 
Ferdigheter 
 Kunne bruke ulike modeller for planlegging av 

undervisning 
 Kunne nyttiggjøre seg kollegaveiledning som verktøy 

i individuell og kollektiv kompetanseutvikling  
 Mestre og variere mellom ulike metoder for 

veiledning og tilbakemelding 
Generelle kompetanse 



 Vise til et bevisst forhold til egen 
kompetanseutvikling 

 Aktivt bruke forskningsbasert kunnskap om hvordan 
studenter lærer og hvordan man kan tilrettelegge for 
læring i egen planlegging som underviser og veileder 

 
Krav til forkunnskapar Master eller tilsvarende 
Tilrådde forkunnskapar Ingen 
Studiepoengreduksjon 

 

Er emnet ope eller er det 
reservert for studentar på 
betemte program 

Emnet er ope for ph.d.-studentar ved Det humanistiske 
fakultet. Begrenset kapasitet. 

Undervisningsformer og 
omfang av organisert 
undervisning 

Forelesning, gruppearbeid, teoretiske studier, 
kollegaveiledning, diskusjoner, skriftlig arbeid.  
 
Undervisningen er organisert med 1 samlingsdag og 6 
timeslange nettmøter i grupper på 3-5 deltagere pluss 
underviser.  
 
Kurset er nært knyttet til kandidatens egen 
undervisningsaktivitet, og er anbefalt gjennomført i første 
halvdel av stipendiatsperioden.  
 

Obligatorisk 
undervisningsaktivitet 

Kollegaveiledning og deltagelse på samlinger  

Vurderingsfomer Vurdering av pedagogisk mappe 
Hjelpemiddel til eksamen Alle 
Karakterskala Bestått/ikke bestått 
Vurderingssemester Vår (2021) 
Emneevaluering Emnet evalueres etter hver gjennomføring 
Programansvarleg Det humanistiske fakultet 
Emneansvarleg Anne Kristin Rønsen 
Administrativt ansvarleg Det humanistiske faultet 
Kontaktinformasjon forskerutdanning@hf.uib.no 

 

mailto:forskerutdanning@hf.uib.no

