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.....med fordypning i norsk / norskdidaktikk

•Master i undervisningsvitenskap (Høgskolen i Bergen)

•Master i tilpasset opplæring (Nord universitet og Høgskolen i Hedmark)

•Master i læring og undervisning (Høgskulen i Sogn og Fjordane)

•Master i kreative fag og læreprosesser (Høgskolen Stord/Haugesund)

•Master i norskdidaktikk (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 

Høgskolen i Sørøst-Norge, Universitetet i Stavanger)

•Master i nordisk språkvitenskap

•Master i nordisk, særlig norsk, språkvitenskap (Universitetet i Oslo)
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Hva sier planene i dag?

•Dette mastergradsstudiet handler om å studere 

undervisningspraksis, og om å utforske vilkår for læring og danning 

med fokus på matematikk, norsk, engelsk eller pedagogikk.

•Studentene skal arbeide med å tilegne seg et sammensatt begrep 

om undervisning, som de i løpet av studiet skal utdype og 

konkretisere i ulike fagkontekster, avhengig av fordypningsvalg.
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Hvordan tolker studenter og 

veiledere disse planene?

•Kommaregler på ungdomsskolen. En undersøkelse av elevers 

kjennskap til og forståelse for kommaets funksjoner.

•«Jeg føler at teksttype kan hoppe mellom sjangrene, kan brukes 

overalt.» Elevstemmen og lærerytringer knyttet til teksttyper i 

revidert læreplan.

•Lærarar sitt arbeid med leseforståing. Ein studie av førlesingsfasen 

i arbeid med læreboktekstar.

•Særskriving av sammensatte ord ved bruk av tre ulike 

skriveverktøy. En kvalitativ undersøkelse av tre klasser ved 9. trinn.

•Framvoksteren av preteritumsformer i eit elevspråksmateriale i 

norsk som andrespråk.

4



Hva sier de nye planene?

•Lærerstudentene på utdanningen for 1. til 7.trinn vil kunne ta 

mastergrad i begynneropplæring, noe som er helt nytt. 

•Barn og unges utvikling og læring er et gjennomgående tema i den 

nye lærerutdanningen, der nettopp koblingen mellom skolefag og 

pedagogikk blir enda tettere enn i dag.

•Masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng. Den skal 

være profesjonsrettet og praksisorientert. Masteroppgaven i 

undervisningsfag skal ha solid forankring i fag og fagdidaktikk, og 

kan i tillegg omfatte elementer fra pedagogikk og 

spesialpedagogikk. Masteroppgaven i begynneropplæring skal ha 

solid forankring i fagdidaktikk, fag og pedagogikk og/eller 

spesialpedagogikk. 
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Hvordan kan vi tolke disse 

formuleringene?

•Hva innebærer kravet om at oppgavene skal være profesjonsrettet 

og praksisorientert?

•Det elevene skal lære noe om, skal læreren kunne mer om.

›Åpner for oppgaver av den typen vi kjenner fra nordisk 

språkvitenskap.

• Argumentasjonen er at hvis jeg skriver en oppgave om 

stedsnavn i Kvinnherad, så kan jeg formidle mye om stedsnavn 

og lokal kultur, og sikkert også om morfologi på en bedre måte 

enn om jeg ikke hadde skrevet denne oppgaven.
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Hvordan kan vi tolke disse formuleringene?

•Læreren skal være kritisk overfor fagets innhold i skolen

›Studier av lærebøker – i hvor stor grad følger lærebøkene 

styringsdokumentene, og i hvor stor grad følger lærerne 

lærebøkene?

• For eksempel kan en arbeide med dialektkunnskap og hva som 

faktisk traderes i norsk skole.

•Læreren skal ha særlig god bevissthet rundt hvordan faget kan 

formidles.

›Studier av elevenes kunnskap før og etter en spesiell type 

fagundervisning.

• Lærer de mer av heimfestingsmetoden enn av den grammatiske 

metoden?
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Høyskolens rolle

•Uttalt ønske om at masteroppgavene i tillegg til å være 

profesjonsrettet og praksisorientert også skal holde høyt 

vitenskapelig nivå. 

•Dette skal blant annet sikres ved at masterstudentene i størst mulig 

grad skal knyttes til forskergrupper sammen med sine veiledere og 

andre vitenskapelig ansatte.

•Gi studentene historisk perspektiv

›Norskfaget før 2013 representerer hele historien

› Innhold/redskapsdebatten 
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Skolens rolle

•Partnerskapsskoler

›Mulig å se masteroppgavene som del av samarbeid. Rektor og 

praksislærere får anledning til å foreslå oppgaver og legge til rette 

for feltarbeid.

• OK? Oppdragsforskning, aksjonsforskning

• Ikke ok at potensielle informanter legger føringer for 

problemstillingen?
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Studentens rolle

•De fleste studenter brenner for skolen og for elevene

›Vil redde verden-problemstillinger

• Samtaler mellom lærer og utsatte barn

• Klasseromssamtaler om vanskelige tema

• Arbeid med leseferdighet for å hindre at gutter faller fra 

›Vil gjøre jobben lettere for læreren-problemstillinger

• Hvordan sette karakter på muntlige ferdigheter?
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Veileders rolle

•Justere studentens ønsker

›Profesjonsrettet og praksisorientert

›Norskdidaktikk

•Nivådifferensiering

• De flinkeste vil fortsatt være der

• For de svakeste bør det utarbeides prosjekt der hver student får 

tildelt sin teig

•Veiledere

›Må bygge kompetanse for å veilede 

lærerutdanningsmasteroppgaver
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Sensors rolle

•Det bør diskuteres nasjonalt hva som er rimelig tolkning av 

profesjonsrettet og praksisorientert

•Det bør diskuteres nasjonalt hva som er et rimelig teoretisk nivå i 

en profesjonsrettet og praksisorientert grunnskolemasteroppgave
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Hva er en god norsklektor i grunnskolen?

•Hen kan sitt Hva: Godt faglig grunnlag. En som kan sin 

grammatikk, sin sjanger og sin Nedreaas.

•Hen kan sitt Hvorfor: Evne til kritisk blikk på planverk, lærebøker og 

lokal tradisjon

•Hen kan sitt Hvordan: Formidle norskfaget til nytte & vederkvegelse
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