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1 Introduksjon 
Denne vurderingen tar for seg følgende fire ph.d.-utdanninger: 

 Høgskolen i Bergen, ph.d. i studier av danning og didaktiske praksiser  

(akkreditert av NOKUT 27.01.14) 

 Høgskolen i Hedmark, ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag  

(akkreditert av NOKUT 14.02.12) 

 Høgskolen i Oslo og Akershus, ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning  

(akkreditert av NOKUT 14.02.12) 

 Høgskolen i Sørøst-Norge, ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og skole  

(akkreditert av NOKUT 13.09.12) 

Vurderingen inneholder en beskrivelse av ph.d.-utdanningens fagområde(r), samt en uttalelse om 

hvorvidt fagområdet dekker lærerutdanningen i henhold til den foreslåtte rammeplanen for femårig 

lærerutdanning slik at institusjonen med den aktuelle ph.d.-utdanningen vil ha fullmakt til selv å 

opprette femårig lærerutdanning på mastergradsnivå. 

Det er to forhold som er vurdert: 

a) Hvilke sentrale fagområde(r) inngår i dette studiet?  

b) Fullmaktsområde (råd til NOKUT). 

Hvordan skal uttrykket «sentrale fagområde(r) inngår i dette studiet» forstås? De fagområder som 

inngår i studiet kan forstås som  

(1) «fag» i PhD-programmet (for eksempel kurset «B.1: Profesjonsinnretning av 

lærerutdanningsfag, Felles del» ved Høgskolen i Hedmark),  

(2) fag og et fagdidaktisk område i lærerutdanningen (eksempelvis norsk som fag og 

norskdidaktikk som fag),  

(3) skolefagenes inndeling (for eksempel naturfaget i skolen) eller 

(4) fag som henspiller på forskningsområder. 

Et rasjonale for alle de fire programmene er at de blant annet skal kvalifisere for arbeid i 

lærerutdanningsinsitusjoner. Derfor legger vi her til grunn at vi skal vurdere hvordan de nye forlagene 

for rammeplan for grunnskolelærerutdanningene relaterer seg til de fire PhD-programmene, altså 

alternativ 2. Våre detaljerte vurderinger for hvert program er gjengitt etter denne generelle 

innledningen.  

Et forhold som har klare implikasjoner for omtalen av fagområde, gjelder opptak til PhD-

programmer. De nye forslagene til femårige mastergradsutdanningene for grunnskolelærere må ses i 

sammenheng med endringer i opplæringsloven. § 10-2 i opplæringsloven sier at tilsatte som skal 

undervise, må ha relevant kompetanse i de fagene de skal undervise i. Lovendringen trådte i kraft 1. 

januar 2014 og har konsekvenser for de nevnte PhD-programmer, ettersom noen av disse har til 

hensikt å utdanne fagfolk som bidrar til å styrke grunnlaget for forskningsbasert profesjonsutøvelse i 

blant annet i grunnskolen. Med andre ord gjelder dette personer som tar PhD-programmet med tanke 

på å arbeide som lærer i grunnskolen. Konsekvensene må her først og fremst gjelde opptaket til de 

aktuelle programmer: en person som tas opp i programmet, må innfri de nye kompetansekravene. Det 

anbefales derfor at de fire institusjonene vi har vurdert, klargjør de formelle kompetansekravene for 

opptak til PhD-programmene, slik at de som tas opp - og som dermed kvalifiserer seg til 

forskningsbasert profesjonsutøvelse i blant annet i grunnskolen (altså lærer) – innfrir de nye 

kompetansekravene.  
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De nye reglene har visse implikasjoner for både de nye lærerutdanningene og for PhD-programmer 

som skal kvalifisere forskere som skal styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget i og for 

lærerutdanningene (dvs. lærerutdannere), selv om disse implikasjonene ikke kommer som en direkte 

følge av kompetansekravene for tilsetting som lærer i grunnskolen.  

Hva sier kompetansekravene? For å undervise i grunnskolen i for eksempel norsk og matematikk på 

trinn 1-7, må den som skal undervise ha 30 studiepoeng som er relevante for det aktuelle fag (i tillegg 

til å oppfylle tilsettingskravene). For å undervise i blant annet fagene norsk, engelsk og matematikk på 

trinn 8-10, må den som underviser ha 60 studiepoeng som er relevante for faget. Dette kravet kommer 

i tillegg til tilsettingskravene. For andre fag kreves 30 relevante studiepoeng for å undervise i det 

enkelte fag. For alle fag i den videregående skolen (bortsett fra faget prosjekt til fordypning) kreves 

det relevant kompetanse for å undervise i faget. Dette kravet kommer i tillegg til tilsettingskravene. 

Relevant kompetanse skal som hovedregel bestå i 60 studiepoeng som er relevante for det aktuelle 

faget. Disse bestemmelsene gir føringer for strukturen i de nye femårige mastergradsutdanningene for 

grunnskolelærere og bidrar til å styrke de skolefaglige kvalifikasjonskravene. Det er logisk, men ikke 

en direkte følge av lovbestemmelsen, at den som tas opp på et PhD-program med den hensikt å oppnå 

ansettelsesforhold som lærerutdanner i et fagdidaktisk område som tilsvarer lærerutdanningenes behov 

for kompetanse, selv har utdanning i det aktuelle fagområdet i et omfang som tilsvarer 30 eller 60 

relevante studiepoeng i det enkelte studiefag som samsvarer med skolefaget. For eksempel mener vi at 

den som tas opp i et PhD-program innrettet mot norskdidaktikk, må ha minst 60 studiepoeng fra 

høyere utdanning (for eksempel nordiske studier) som samsvarer med skolens norskfag. Det normale 

bør dog være at vedkommende student har mastergrad i et relevant studiefag (for eksempel nordiske 

studier) eller i det fagdidaktiske området (for eksempel norskdidaktikk) man tar sikte på å skrive sin 

doktoravhandling om. Når det gjelder Høgskolen i Sørøst-Norge og dens ph.d. i pedagogiske ressurser 

og læreprosesser i barnehage og skole, heter det: «For å bli tatt opp på ph.d.-utdanningen bør søker ha 

en utdanningsvitenskapelig eller utdanningsvitenskapelig relevant mastergrad eller tilsvarende 

femårig utdanning på mastergradsnivå. Programstyret for ph.d.-utdanningen vurderer søkere med 

annen bakgrunn enn de nevnte masterutdanningene». Det sies ikke her hva som er relevant 

mastergrad. 

De fire institusjonene som tilbyr ph.d.-utdanninger – og som vurderes i denne sammenheng - har til 

hensikt å utdanne forskere som skal styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget i og for 

lærerutdanningene, samtidig som det skal utdanne fagfolk som bidrar til å styrke grunnlaget for såkalt 

forskningsbasert profesjonsutøvelse i blant annet i grunnskolen. (I tillegg nevner flere av 

institusjonene også andre læringsarenaer, som barnehage, kulturskoler, frivillige opplæringstilbud 

m.v.). Sentralt i spørsmålet om fullmaktsområde mener vi som skriver denne uttalelsen at fagmiljøets 

sammensetning, størrelse og samlede kompetanse fortsatt må være tilpasset det aktuelle studiet. Vi 

mener at det må stå et fagmiljø bak hvert av de faglige områdene som PhD-programmet omfatter. Vårt 

råd er følgende: Et fagmiljø knyttet til et fag må omfatte mer enn en person. Vi viser her til den 

sakkyndige komiteens vurderinger i forbindelse med vurdering av PhD-program ved Høgskolen i 

Hedmark og fagområdet religionsdidaktikk/KRLE-didaktikk: religionsdidaktikk/KRLE-didaktikk ble 

ikke med blant de fag som programmet kvalifiserer for (men flerkulturalitet ble innbefattet som en 

subspesialitet i fagområdet pedagogikk). I tilfellet med Høgskolen i Hedmark valgte den sakkyndige 

komiteen å anbefale godkjenning når det gjelder engelsk. Engelsk som fagmiljø omfatter i dette 

tilfellet 3 personer som utgjør 1,2 årsverk i programbeskrivelsen. I tilfellet med PhD-programmet ved 

Høgskolen i Bergen ble det dog godkjent fagområde med en person («Noen fagområder, eksempelvis 

dramapedagogikk og engelskdidaktikk, er imidlertid representert av kun en fagperson i 

kjernegruppen», side 23 i ekspertpanelets rapport). Vi tar dette ekspertpanelets vurdering til 
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etterretning, men vi mener at en person ikke kan utgjøre et fagmiljø som kan bistå institusjonen i å 

forvalte institusjonens fullmaktsområde. 

Kravene om at fagmiljøet skal ivareta forskning og skal dokumentere resultater på høyt internasjonalt 

nivå og med tilstrekkelig faglig bredde vil fortsatt gjelde. En person kan normalt sett vanskelig dekke 

kravet om tilstrekkelig faglig bredde (selv om en person meget godt kan dokumentere resultater på 

høyt internasjonalt nivå). Videre gjelder fortsatt at minst 50 % av det samlede fagmiljøet skal ha 

professorkompetanse. De øvrige skal ha førsteamanuensiskompetanse. Etter hva vi kan se innfridde 

alle fire institusjoner dette kravet da søknadene ble skrevet. Vi har derimot ikke informasjoner til å 

vurdere om dette kravet fortsatt er innfridd når dette skrives.  
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2 Høgskolen i Bergen 
Ph.d. i studier av danning og didaktiske praksiser 

2.1 Sentrale fagområder som inngår i dette studiet  
Ph.d.-studiet omtales som «Studier av danning og didaktiske praksiser». De sier at dette omfatter 

«feltet danning og didaktiske praksiser slik dette problemområdet utfolder seg innenfor utdannings- 

og opplæringssektoren, kultursektoren og andre sektorer som stiller krav til særlig innsikt i 

problematikk omkring sammenhenger mellom danning og didaktiske praksiser.» Med andre ord favner 

dette PhD-studiet langt bredere enn det som er lærerutdanningenes erklærte virkefelt. Studiet utgår fra, 

og tar fatt i høgskolens såkalte utdanningshistorikk og såkalt «faglig-didaktiske register». Det er uklart 

hva dette «faglig-didaktiske register» omfatter og ikke omfatter. I søknaden nevnes som historikk bl.a. 

flere masterstudier (dramapedagogikk, pedagogikk, undervisningsvitenskap med fordypning i norsk, 

engelsk, matematikk, barne- og ungdomslitteratur, samfunnsfagdidaktikk) som vi må anta kan kvali-

fisere for opptak på PhD-programmet. Det oppførte fagmiljøet dekker følgende emneområder med 

fagpersoner som har vitenskapelig kompetanse innenfor følgende felt: dramapedagogikk, engelskdi-

daktikk, musikkpedagogikk, matematikkdidaktikk, høgskolepedagogikk, kunstfagdidaktikk/norsk, 

norsk litteratur, pedagogikk, samfunnsdidaktikk, barnehagepedagogikk. Det er grunn til å tro at HIBs 

såkalte «faglig-didaktiske register» omfatter disse emneområdene, men dette er en tolkning.  

Høgskolen i Bergen utdanner lærere til skolen (men også til barnehage og kultursektoren), og ph.d-

studiet knytter sammen undervisnings- og læringspraksisene i disse institusjonene med studier av 

sentrale danningstekster og forskningsutfordringer i feltet. Med andre ord sikter man atskillig bredere 

enn det rammeplanen for grunnskolelærerutdanningene hentyder på, for eksempel ved å nevne 

følgende virkefelt: regionale og andre teater-, musikk- og utstillingsinstitusjoner, inkludert museum, 

kulturskolen, sfo-ordningen, frivillighetsordninger etc. Ut fra konkrete didaktiske situasjoner og 

praksiser skal studiet åpne de ulike yrkesrollene og gi grunnlag for erkjennelse og drøfting av den 

didaktiske praksisens normative grunnlag. Lærerrollen inngår i dette. 

Mellom intensjon og realitet: hva har så langt blitt tilbudt av PhD-kurs?  

Hva er det så som faktisk har skjedd av realiserte kurstilbud med forankring i dette programmet? Ved 

siden av de obligatoriske emner i metode o.l., tilbys følgende PhD-kurs pr 2016: Kunstfagdidaktikk, 

Lærerprofesjon, Barnehagen som danningsarena, Utdanningsinstitusjoner som danningsarenaer, 

Kritisk matematikkdidaktikk: undervisning og forskning, Utdanningsretorikk. Med andre ord er det 

som så langt er realisert av kurs, dekker færre innholdsområder enn det søknaden omfatter. På den 

annen side kan det tenkes at kursporteføljen vil økes i årene framover. 

Er opptakskravet til PhD-studiet i samsvar med opptakskrav til de nye 

lærerutdanningene? 

Opptakskravet er følgende: «For å bli tatt opp på doktorgradsstudiet Studier av danning og didaktiske 

praksiser må søkeren ha fullført relevant mastergrad, hovedfag eller tilsvarende og kunne 

dokumentere gode studieresultater.» Det presiseres imidlertid ikke hva som er relevant mastergrad, og 

det presiseres heller ikke at studiepoengkrav i det aktuelle faget/fagdidaktiske området. Det er behov 

for en ytterligere presisering av opptakskrav. 
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2.2 Fullmaktsområde (råd til NOKUT) 
Det oppførte fagmiljøet dekker følgende emneområder med fagpersoner som har vitenskapelig 

kompetanse innenfor følgende felt: dramapedagogikk, engelskdidaktikk, musikkpedagogikk, 

matematikkdidaktikk, høgskolepedagogikk, kunstfagdidaktikk/norsk, norsk litteratur, pedagogikk, 

samfunnsdidaktikk, barnehagepedagogikk. HiB kan anses å ha kompetanse på et så høyt nivå at de kan 

anses å ha fullmakt til selvakkreditering innenfor disse aktuelle fagdidaktiske og pedagogiske 

skolerelaterte områdene: engelsk, musikk, matematikk, pedagogikk, kunstfag, norsk, samfunn. I 

tillegg har institusjonen kompetanse i drama. Men drama er mer å betrakte som metode i denne 

sammenheng ettersom det ikke til vanlig inngår som fag i grunnskolen.  

Disse fagmiljøene er i varierende grad sårbare ettersom ett av dem – engelsk - ser ut til å være forvaltet 

av en person! Vi tar til etterretning at den sakkyndige komiteen har ment at en person er tilstrekkelig 

for å sikre faglig bredde. De øvrige «fag» ser ut til å være forvaltet av flere personer.  

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn skal normalt omfatte fire undervisningsfag, mens 

grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn skal normalt omfatte tre undervisningsfag. Alle 

undervisningsfagene skal være profesjonsrettede lærerutdanningsfag, omfatte fagdidaktikk og svare til 

et skolefag i gjeldende læreplan for grunnskolen. Grunnskolens fagportefølje 1-7. trinn omfatter 

KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og 

helse, Kroppsøving. Grunnskolens fagportefølje 5-10. trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, 

Naturfag, Engelsk, Fremmedspråk /språklig fordypning, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, 

Mat og helse, Kroppsøving. Som vi skal komme tilbake til, tilbys fagdidaktiske kurs i PhD-

programmet bare til noen av skolefagene som inngår i gjeldende læreplan for grunnskolen. Videre 

heter det at utdanningene skal inneholde såkalte profesjonsfag. Både pedagogikk og didaktikk inngår i 

profesjonsfaget. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring skal også ha særlig vekt. Det 

er grunn til å anta at dette aspektet ivaretas i felleskursene i PhD-programmet. Profesjonsfaget skal 

være praksisrelevant og bidra til at studentene utvikler en læreridentitet for en inkluderende skole. 

Profesjonsfag er ikke et anvendt begrep i programmet, men profesjonalisering av lærerrollen er omtalt. 

Dermed kan det antas at dette aspektet er ivaretatt.  

 

2.3 Vurdering av læringsutbyttebeskrivelser 
I de gule boksene nedenfor siteres læringsutbyttebeskrivelsene fra forslagene om rammeplaner fra 

Kunnskapsdepartementet, som er ute på høring. De påfølgende kommentarene er vurderinger av om 

hvorvidt institusjonen kan sies å ha kompetanse i det oppgitte fagpersonalet som samsvarer i rimelig 

grad med læringsutbyttebeskrivelsen. 

 

2.3.1 Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn 

Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert 

som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i grunnskolen på 1.– 

7. årstrinn og for videre kompetanseutvikling: 

 

KUNNSKAP 

Kandidaten 
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 har avansert profesjonsrettet kunnskap i et valgt fag eller fagområde og i pedagogikk, 

herunder spesialisert innsikt i et avgrenset profesjonsrettet fagområde og bred kunnskap i 

øvrige fag som inngår i utdanningen  

Grunnskolens fagportefølje 1-7 trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, 

Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse, Kroppsøving. HiBs program dekker norsk, 

engelsk, matematikk, barne- og ungdomslitteratur, samfunnsfagdidaktikk, altså de mest sentrale 

skolefagene på 1-7-trinnene. Fagmiljøet ser ut til å dekke følgende emner: dramapedagogikk, 

engelskdidaktikk, musikkpedagogikk, matematikkdidaktikk, høgskolepedagogikk, 

kunstfagdidaktikk/norsk, norsk litteratur, pedagogikk, samfunnsdidaktikk, barnehagepedagogikk. De 

skolefag som opplagt ikke er i overensstemmelse med fagpersonalets emneprofiler er Mat og helse, 

Kroppsøving, Naturfag, KRLE. 

 

 har inngående kunnskap om fagdidaktisk, pedagogisk og annen relevant forskning og teori, 

vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette. Det heter i PhD-programmet at «etter fullført ph.d.-studium skal 

studenten ha oppnådd følgende totale læringsutbytte: Studenten er i kunnskapsfronten om ulike 

danningstradisjoner og tilhørende didaktiske teorier, har kunnskap om hvordan didaktiske praksiser 

skapes, opprettholdes og endres på ulike danningsarenaer, kjenner til relevante måter å 

vitenskapeliggjøre forskningsområdet på og kan vurdere begreper og forestillinger som beskriver 

sammenhenger mellom didaktiske praksiser og danning, vet hvordan bidra til utvikling av ny 

kunnskap og teori om danning og didaktikk, og hvordan utvikle metoder, dokumentasjonsformer og 

fortolkninger for didaktiske praksiser.» Med andre ord er det samsvar mellom grunnskolelærerplanen 

og PhD-programmet. 

 

 har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige 

opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til 

ungdomstrinn 

 har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og 

kompetanser, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse, ledelse og vurdering av 

elevers læringsprosesser og hva som fremmer elevers læring i fagene 

 har inngående kunnskap om barns utvikling, læring og danning i ulike sosiale og 

flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse 

opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter 

dette, se ovenfor. 

 

 har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle 

overgrep mot barn, barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og om 

hvordan skolen i samarbeid med foresatte og eksterne instanser kan ivareta barn med 

særlige behov 

Det må antas at PhD-programmet i noen grad tar høyde for dette. Det er vanskelig å se at kunnskap om 

vold og seksuelle overgrep mot barn inngår i fagpersonalets kompetanseprofil, men det antas at 

høgskolen kan engasjere ekspertise som kan ivareta dette hensynet i PhD-studiets portefølje.  
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 har kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie og bred forståelse for 

utvikling av skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter 

dette. Programmet Ph.d. i studier av danning og didaktiske praksiser bruker bare sporadisk begreper 

som profesjonsfag, profesjonsfelt o.l. Men profesjonalisering er innbakt i forståelsen av såkalt danning 

og didaktiske praksiser. Vi viser eksempelvis i denne forbindelse til følgende læringsmål i PhD-

programmet, for eksempel: «Studiet skal derfor utforske, prøve ut og fornye vitenskapelige metoder 

og modeller og derigjennom utvikle læreres profesjonalitet i møte med barn og unge.» 

 

FERDIGHETER 

Kandidaten 

 kan undervise forsknings- og erfaringsbasert, alene og sammen med andre, analysere og 

bruke gjeldende læreplaner, iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i 

begynneropplæring i norsk, matematikk og andre fag og i arbeid med grunnleggende 

ferdigheter og kompetanser 

Grunnskolens fagportefølje 1-7 trinn omfatter som nevnt KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, 

Engelsk, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse, Kroppsøving. HiBs program dekker 

norsk, engelsk, matematikk, barne- og ungdomslitteratur, samfunnsfagdidaktikk, altså de mest sentrale 

skolefagene på 1-7-trinnene. Fagmiljøet ser ut til å dekke følgende emner: dramapedagogikk, 

engelskdidaktikk, musikkpedagogikk, matematikkdidaktikk, høgskolepedagogikk, 

kunstfagdidaktikk/norsk, norsk litteratur, pedagogikk, samfunnsdidaktikk, barnehagepedagogikk. De 

skolefaglige ferdighetsaspekter som opplagt ikke er i overensstemmelse med fagpersonalets 

emneprofiler er Mat og helse, Kroppsøving, Naturfag, KRLE. 

 

 kan på faglig grunnlag ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og 

helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses ulike elevers behov og fører til 

gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter 

dette. PdH-planen sier dette om ferdigheter: «Etter fullført ph.d.-studium skal studenten ha oppnådd 

følgende totale læringsutbytte: studenten kan utforme problemstillinger og planlegge relevant 

forskning for studier av danning og didaktiske praksiser, kan drive og gjennomføre forskning og/eller 

kunstnerisk utviklingsarbeid på høyt internasjonalt nivå, kan identifisere, problematisere og 

verbalisere ulike måter å forstå sammenhenger mellom didaktiske praksiser og danning, er i stand til å 

utfordre og utvikle kunnskap og teori om danning og didaktikk, og etablere metoder, 

dokumentasjonsformer og fortolkninger for didaktiske praksiser».  

 

 kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende 

tilbakemeldinger og gjøre nødvendige endringer i opplæringen som ivaretar elevenes 

behov, bruke varierte undervisningsmetoder og læremidler og bidra til at elevene kan 

reflektere over egen læring og utvikling 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter 

dette, se ovenfor. 
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 innehar avanserte digitale ferdigheter og kan bruke relevante digitale verktøy og ressurser 

for å tilpasse opplæringen i alle fag, kan vurdere og utnytte teknologi- og medieutviklingen 

og veilede barn i deres digitale hverdag 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken, men også det bredt definerte 

pedagogikkfaget, må antas å omfatte dette. 

 

 kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, analysere og forholde seg 

kritisk til ulike informasjonskilder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å 

reflektere over og begrunne ulike sider ved denne 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget og 

fagdidaktikken omfatter dette. 

 

 kan selvstendig og i samarbeid med andre analysere teorier og metoder innenfor 

fagområdene og bruke slik innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid og for å fremme elevers 

vitenskapelige tenkemåte 

 kan gjennomføre profesjonsrettede, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede 

forskningsprosjekter i tråd med forskningsetiske normer 

 kan identifisere særskilte behov hos barn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle 

overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette 

nødvendige tiltak. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten 

 innehar endrings- og utviklingskompetanse og kan anvende sine kunnskaper, ferdigheter og 

profesjonsfaglige digitale kompetanse til å gjennomføre avanserte lærerfaglige 

arbeidsoppgaver og prosjekter til beste for elevers utvikling og læring og i møte med 

fremtidens skole 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter 

dette. PhD-programmet sier dette om de generelle kompetansemålene: «studenten kan gjennomføre 

forskning med høy grad av etisk bevissthet og faglig integritet, kan utvikle og styre komplekse 

forskningsoppgaver og -prosjekter i tverrfaglige samarbeid, kan formidle forsknings- og kunstnerisk 

utviklingsarbeid i anerkjente og egnete nasjonale og internasjonale fora, kan delta i nasjonale og 

internasjonale nettverk og diskusjoner innenfor forskningsområdet danning og didaktiske praksiser, og 

kan vurdere behovet for og ta initiativ til endring i samarbeid med ulike danningsarenaer». 

 

 kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, stimulere til 

demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling 

 kan bygge relasjoner til og involvere elever og foresatte, samhandle aktivt som del av 

skolens profesjonsfellesskap, samarbeide med aktører relevante for skolens virksomhet og 

legge til rette for et trygt faglig og psykososialt skolemiljø 

 behersker norsk muntlig, skriftlig bokmål og nynorsk, kan kommunisere om faglige 

spørsmål i og utenfor skolen og bruke språket på en kvalifisert måte i 

profesjonssammenheng 
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 kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger 

og videreutvikle egen kompetanse, justere egen praksis under veiledning og bidra til både 

kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling 

 kan bidra aktivt til innovasjonsprosesser, ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk 

nytenking i skolen og involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringen. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

2.3.2 Grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn 

Grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn kan kvalifisere for tilsetting til å undervise i grunnskolen 

og den videregående opplæringen. Utdanningen skal normalt omfatte tre undervisningsfag. Alle 

undervisningsfagene skal være profesjonsrettede lærerutdanningsfag, omfatte fagdidaktikk og svare 

til et skolefag i gjeldende læreplan for grunnskolen. Undervisningsfag I (masterfaget) skal omfatte 

minst 150 studiepoeng, undervisningsfag II minst 60 studiepoeng og undervisningsfag III 30 

studiepoeng. Undervisningsfag III kan erstattes av et skolerelevant fag eller av fordypning i ett av 

de øvrige fagene. I tillegg til undervisningsfagene inneholder utdanningen minst 60 profesjonsfag. 

Profesjonsfaget skal være praksisrelevant og bidra til at studentene utvikler en læreridentitet for en 

inkluderende skole. Faget omfatter felles læringsutbytte som alle kandidatene skal ha. Pedagogikk 

og didaktikk inngår i profesjonsfaget. 

Programmet Ph.d. i studier av danning og didaktiske praksiser bruker bare sporadisk begreper som 

profesjonsfag, profesjonsfelt o.l. Men profesjonalisering er innbakt i forståelsen av såkalt danning og 

didaktiske praksiser. Vi viser eksempelvis i denne forbindelse til følgende læringsmål i PhD-

programmet: «Studiet skal derfor utforske, prøve ut og fornye vitenskapelige metoder og modeller og 

derigjennom utvikle læreres profesjonalitet i møte med barn og unge.» 

 

Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert 

som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i grunnskolen på 5.– 

10. årstrinn og for videre kompetanseutvikling: 

 

KUNNSKAP 

Kandidaten 

 har avansert profesjonsrettet kunnskap i et valgt fag og i pedagogikk, herunder spesialisert 

innsikt i et avgrenset profesjonsrettet fagområde og bred kunnskap i øvrige valgte fag  

Grunnskolens fagportefølje 5-10.trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, 

Fremmedspråk /språklig fordypning, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse, 

Kroppsøving. HiBs program dekker norsk, engelsk, matematikk, barne- og ungdomslitteratur, 

samfunnsfagdidaktikk, altså de mest sentrale skolefagene på 5-10-trinnene. Fagmiljøet ser ut til å 

dekke følgende emner: dramapedagogikk, engelskdidaktikk, musikkpedagogikk, 

matematikkdidaktikk, høgskolepedagogikk, kunstfagdidaktikk/norsk, norsk litteratur, pedagogikk, 

samfunnsdidaktikk, barnehagepedagogikk. Skolefagene KRLE, Fremmedspråk /språklig fordypning, 

Mat og helse, Kroppsøving samsvarer ikke med fagmiljøets kompetanseprofiler. 

 

 har inngående kunnskap om fagdidaktisk, pedagogisk og annen relevant forskning og teori, 

vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette. 
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 har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige 

opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra 

ungdomstrinn til videregående opplæring 

 har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter og kompetanser, 

vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse, ledelse og vurdering av elevers 

læringsprosesser og hva som fremmer elevers læring i fagene 

 har inngående kunnskap om barns og ungdoms utvikling, læring og danning i ulike sosiale 

og flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse 

opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

 har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og 

seksuelle overgrep mot barn og unge, barn og unges rettigheter i et nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv og om hvordan skolen i samarbeid med foresatte og eksterne 

instanser kan ivareta elever med særlige behov 

Det må antas at PhD-programmet i noen grad tar høyde for dette. Det er vanskelig å se at kunnskap om 

vold og seksuelle overgrep mot barn inngår i fagpersonalets kompetanseprofil, men det antas at 

høgskolen kan engasjere ekspertise som kan ivareta dette hensynet i PhD-studiets portefølje.  

 

 har kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie og bred forståelse for 

utvikling av skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

FERDIGHETER 

Kandidaten 

 kan undervise forsknings- og erfaringsbasert, alene og sammen med andre, analysere og 

bruke gjeldende læreplaner, sikre progresjon i opplæringen i fagene og videreutvikle elevers 

grunnleggende ferdigheter og kompetanser. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

 kan på faglig grunnlag ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og 

helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses ulike elevers behov og fører til 

gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

 kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende 

tilbakemeldinger og gjøre nødvendige endringer i opplæringen som ivaretar elevenes 

behov, bruke varierte undervisningsmetoder og læremidler og bidra til at elevene kan 

reflektere over egen læring og utvikling 
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 innehar avanserte digitale ferdigheter og kan bruke relevante digitale verktøy og ressurser 

for å tilpasse opplæringen i alle fag, kan vurdere og utnytte teknologi- og medieutviklingen 

og veilede barn og ungdom i deres digitale hverdag 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

 kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, analysere og forholde seg 

kritisk til ulike informasjonskilder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å 

reflektere over og begrunne ulike sider ved denne 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter 

dette. Vi viser eksempelvis i denne forbindelse til følgende læringsmål i PhD-programmet: «Studiet 

skal derfor utforske, prøve ut og fornye vitenskapelige metoder og modeller og derigjennom utvikle 

læreres profesjonalitet i møte med barn og unge.» 

 

 kan selvstendig og i samarbeid med andre analysere teorier og metoder innenfor 

fagområdene og bruke slik innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid og for å fremme elevers 

vitenskapelige tenkemåte 

 kan gjennomføre profesjonsrettede, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede 

forskningsprosjekter i tråd med forskningsetiske normer 

 kan identifisere særskilte behov hos elever, herunder identifisere tegn på vold eller 

seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne 

iverksette nødvendige tiltak. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten 

 innehar endrings- og utviklingskompetanse og kan anvende sine kunnskaper, ferdigheter og 

profesjonsfaglige digitale kompetanse til å gjennomføre avanserte lærerfaglige 

arbeidsoppgaver og prosjekter til beste for elevers utvikling og læring og i møte med 

fremtidens skole 

 kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, stimulere til 

demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling - kan bygge relasjoner til og involvere 

elever og foresatte, samhandle aktivt som del av skolens profesjonsfellesskap, samarbeide 

med aktører relevante for skolens virksomhet og legge til rette for et trygt faglig og 

psykososialt skolemiljø 

 behersker norsk muntlig, skriftlig bokmål og nynorsk, kan kommunisere om faglige 

spørsmål i og utenfor skolen og bruke språket på en kvalifisert måte i 

profesjonssammenheng 

 kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger 

og videreutvikle egen kompetanse, justere egen praksis under veiledning og bidra til både 

kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling 

 kan bidra aktivt til innovasjonsprosesser, ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk 

nytenking i skolen og involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringen. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 
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3 Høgskolen i Hedmark 
Ph.d. i profesjonsrettede lærerutdanningsfag 

3.1 Sentrale fagområde(r) som inngår i dette studiet  
Ph.d.-programmet i profesjonsrettede lærerutdanningsfag har som mål å utdanne forskere som skal 

styrke det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget i og for lærerutdanningene, samtidig som det skal 

utdanne fagfolk som bidrar til å styrke grunnlaget for forskningsbasert profesjonsutøvelse i skole, 

barnehage og andre læringsarenaer, som kulturskoler og frivillige opplæringstilbud. Programmet 

omfatter det de kaller profesjonsrettede lærerutdanningsfag. Fagmiljøet omfatter kompetanse innenfor 

lærerutdanningsfagene engelsk, musikk, norsk eller pedagogikk (inklusiv flerkulturell 

pedagogikk/religionspedagogikk).  

Mellom intensjon og realitet: hva har så langt blitt tilbudt av PhD-kurs?  

Hva har så langt blitt realisert? Kurset «B.1: Profesjonsinnretning av lærerutdanningsfag. Felles del (6 

studiepoeng)» har gått tre ganger. Likeledes metodekurs. Ellers er det kun følgende substanskurs som 

er gitt: B.2: Kulturteori for lærerutdanningsforskning (4 studiepoeng), og B.5: Moderne litteraturteori 

med særlig vekt på diktart- og sjangerproblematikk. Med andre ord er det som så langt er realisert av 

kurs, dekker færre innholdsområder enn det søknaden omfatter. På den annen side kan det tenkes at 

kursporteføljen vil økes i årene framover. 

Er opptakskravet til PhD-studiet i samsvar med opptakskrav til de nye 

lærerutdanningene? 

Opptakskravet er følgende: «For å bli tatt opp på doktorgradsprogrammet må søkeren normalt ha: A. 

Lærerutdanning og mastergrad (hovedfag) i nordisk eller engelsk litteratur og/eller språk, allmenn 

litteraturvitenskap, lingvistikk, musikk og pedagogiske fag eller master i språk, kultur og digital 

kommunikasjon, eller B. Mastergrad (hovedfag) i pedagogiske fag eller fagdidaktikk (med fordypning 

i norsk, engelsk eller musikk), master i tilpasset opplæring eller master i kultur- og språkfagenes 

didaktikk. Opptakskravet ser ut til å sikre at en kandidat som fullfører programmet har tilstrekkelig 

faglig og fagdidaktisk kompetanse for å undervise lærerstudenter i de aktuelle lærerutdanningsfagene 

(jamfør kompetansekravene for å undervise i grunnskolen). 

 

3.2 Fullmaktsområde (råd til NOKUT) 
Det oppførte fagmiljøet dekker følgende emneområder med fagpersoner som har vitenskapelig 

kompetanse innenfor følgende felt: engelsk, musikk, norsk eller pedagogikk (inklusiv flerkulturell 

pedagogikk/religionspedagogikk). Høgskolen i Hedmark kan anses å ha kompetanse på et så høyt nivå 

at de kan anses å ha fullmakt til selvakkreditering innenfor disse aktuelle fagområdene: engelsk, 

musikk, norsk eller pedagogikk. Engelsk, musikk, norsk samsvarer med tilsvarende grunnskolefag, og 

det er utviklet fagdidaktisk kompetanse og forskning i tilknytning til disse fagene. Pedagogikk er ikke 

et skolefag, men er et lærerutdanningsfag.  

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn skal normalt omfatte fire undervisningsfag, mens 

grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn skal normalt omfatte tre undervisningsfag. Alle 

undervisningsfagene skal være profesjonsrettede lærerutdanningsfag, omfatte fagdidaktikk og svare til 

et skolefag i gjeldende læreplan for grunnskolen. Grunnskolens fagportefølje 1-7. trinn omfatter 

KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og 

helse, Kroppsøving. Grunnskolens fagportefølje 5-10. trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, 
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Naturfag, Engelsk, Fremmedspråk /språklig fordypning, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, 

Mat og helse, Kroppsøving. Som vi skal komme tilbake til, tilbys fagdidaktiske kurs i PhD-

programmet bare til noen av skolefagene som inngår i gjeldende læreplan for grunnskolen. Videre 

heter det at utdanningene skal inneholde såkalte profesjonsfag. Både pedagogikk og didaktikk inngår i 

profesjonsfaget. Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring skal også ha særlig vekt. Det 

er grunn til å anta at dette aspektet ivaretas i felleskursene i PhD-programmet. Profesjonsfaget skal 

være praksisrelevant og bidra til at studentene utvikler en læreridentitet for en inkluderende skole. 

Faget omfatter felles læringsutbytte som alle kandidatene skal ha.  

 

3.3 Vurdering av læringsutbyttebeskrivelser 
I de gule boksene nedenfor siteres læringsutbyttebeskrivelsene fra forslagene om rammeplaner fra 

Kunnskapsdepartementet, som er ute på høring. De påfølgende kommentarene er vurderinger av om 

hvorvidt institusjonen kan sies å ha kompetanse i det oppgitte fagpersonalet som samsvarer i rimelig 

grad med læringsutbyttebeskrivelsen. 

 

3.3.1 Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn 

Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert 

som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i grunnskolen på 1.– 

7. årstrinn og for videre kompetanseutvikling: 

 

KUNNSKAP 

Kandidaten 

 har avansert profesjonsrettet kunnskap i et valgt fag eller fagområde og i pedagogikk, 

herunder spesialisert innsikt i et avgrenset profesjonsrettet fagområde og bred kunnskap i 

øvrige fag som inngår i utdanningen  

Grunnskolens fagportefølje 1-7 omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Samfunnsfag, 

Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse, Kroppsøving. Høgskolen i Hedmark dekker kun engelsk, 

musikk, norsk eller pedagogikk (inklusiv flerkulturell pedagogikk/religionspedagogikk). Matematikk, 

naturfag Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Mat og helse, Kroppsøving faller utenom. Det heter i 

programmet at «En kandidat med fullført doktorgradsstudium i profesjonsrettede lærerutdanningsfag 

skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse. 

Kandidaten har gjennom eget forskningsarbeid gitt et vesentlig bidrag til utvikling av ny kunnskap av 

betydning for profesjonsrettede lærerutdanningsfag og kan bidra til utvikling av kunnskap, teorier og 

metoder innenfor fagområdet.» 

 

 har inngående kunnskap om fagdidaktisk, pedagogisk og annen relevant forskning og teori, 

vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter 

dette. Det heter i programmet at «En kandidat med fullført doktorgradsstudium i profesjonsrettede 

lærerutdanningsfag skal ha omfattende systematisk kunnskap på høyeste internasjonale nivå innenfor 

forskningsområdet, ha systematisk kunnskap om og kan vurdere metodebruk, forskningsdesign og 

sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner som grunnlag for forskning og utviklingsarbeid innenfor 

profesjonsrettede lærerutdanningsfag». 
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 har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige 

opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til 

ungdomstrinn 

 har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og 

kompetanser, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse, ledelse og vurdering av 

elevers læringsprosesser og hva som fremmer elevers læring i fagene 

 har inngående kunnskap om barns utvikling, læring og danning i ulike sosiale og 

flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse 

opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

 har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle 

overgrep mot barn, barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og om 

hvordan skolen i samarbeid med foresatte og eksterne instanser kan ivareta barn med 

særlige behov 

Det må antas at PhD-programmet i noen grad tar høyde for dette. Det er vanskelig å se at kunnskap om 

vold og seksuelle overgrep mot barn inngår i fagpersonalets kompetanseprofil, men det antas at 

høgskolen kan engasjere ekspertise som kan ivareta dette hensynet i PhD-studiets portefølje.  

 

 har kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie og bred forståelse for 

utvikling av skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

FERDIGHETER 

Kandidaten 

 kan undervise forsknings- og erfaringsbasert, alene og sammen med andre, analysere og 

bruke gjeldende læreplaner, iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i 

begynneropplæring i norsk, matematikk og andre fag og i arbeid med grunnleggende 

ferdigheter og kompetanser 

Grunnskolens fagportefølje 1-7 omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Samfunnsfag, 

Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse, Kroppsøving. Høgskolen i Hedmark dekker kun engelsk, 

musikk, norsk eller pedagogikk (inklusiv flerkulturell pedagogikk/religionspedagogikk). Matematikk, 

naturfag Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Mat og helse, Kroppsøving faller utenom. PhD-

programmet skal sikre følgende ferdigheter: «Kandidaten kan selvstendig, og i samarbeid med andre, 

formulere problemstillinger, designe, igangsette og gjennomføre forsknings- og utviklingsarbeid på 

høyt internasjonalt nivå, og kan vurdere og kritisk analysere teorier og metoder innenfor fagområdet 

og på et vitenskapelig grunnlag utfordre etablert kunnskap og praksis.» 

 

 kan på faglig grunnlag ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og 

helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses ulike elevers behov og fører til 

gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette. 
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 kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende 

tilbakemeldinger og gjøre nødvendige endringer i opplæringen som ivaretar elevenes 

behov, bruke varierte undervisningsmetoder og læremidler og bidra til at elevene kan 

reflektere over egen læring og utvikling 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

 innehar avanserte digitale ferdigheter og kan bruke relevante digitale verktøy og ressurser 

for å tilpasse opplæringen i alle fag, kan vurdere og utnytte teknologi- og medieutviklingen 

og veilede barn i deres digitale hverdag 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

 kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, analysere og forholde seg 

kritisk til ulike informasjonskilder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å 

reflektere over og begrunne ulike sider ved denne 

 kan selvstendig og i samarbeid med andre analysere teorier og metoder innenfor 

fagområdene og bruke slik innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid og for å fremme elevers 

vitenskapelige tenkemåte 

 kan gjennomføre profesjonsrettede, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede 

forskningsprosjekter i tråd med forskningsetiske normer 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

 kan identifisere særskilte behov hos barn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle 

overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette 

nødvendige tiltak. 

Det må antas at PhD-programmet i noen grad tar høyde for dette. Det er vanskelig å se at kunnskap om 

vold og seksuelle overgrep mot barn inngår i fagpersonalets kompetanseprofil, men det antas at 

høgskolen kan engasjere ekspertise som kan ivareta dette hensynet i PhD-studiets portefølje.  

 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten 

 innehar endrings- og utviklingskompetanse og kan anvende sine kunnskaper, ferdigheter og 

profesjonsfaglige digitale kompetanse til å gjennomføre avanserte lærerfaglige 

arbeidsoppgaver og prosjekter til beste for elevers utvikling og læring og i møte med 

fremtidens skole 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. PhD-planen sier følgende om generell 

kompetanse: Kandidaten kan gjennomføre forskning med høy grad av etisk bevissthet og faglig 

integritet, kan formidle forskningsresultater gjennom anerkjente nasjonale og internasjonale 

publiseringskanaler og delta i faglige diskusjoner nasjonalt og internasjonalt, kan formidle forskning 

til ulike brukergrupper og bidra til å utbre forståelse for bruk av vitenskapelige metoder og resultater, 

særlig innenfor utdanningssektoren kan vurdere, ta initiativ til og drive forskningsbaserte 

innovasjonsprosesser og kan samarbeide med andre om utvikling og gjennomføring av komplekse 

tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter.  
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 kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, stimulere til 

demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling 

 kan bygge relasjoner til og involvere elever og foresatte, samhandle aktivt som del av 

skolens profesjonsfellesskap, samarbeide med aktører relevante for skolens virksomhet og 

legge til rette for et trygt faglig og psykososialt skolemiljø 

 behersker norsk muntlig, skriftlig bokmål og nynorsk, kan kommunisere om faglige 

spørsmål i og utenfor skolen og bruke språket på en kvalifisert måte i 

profesjonssammenheng 

 kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger 

og videreutvikle egen kompetanse, justere egen praksis under veiledning og bidra til både 

kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling 

 kan bidra aktivt til innovasjonsprosesser, ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk 

nytenking i skolen og involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringen. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

3.3.2 Grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn 

Grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn kan kvalifisere for tilsetting til å undervise i grunnskolen 

og den videregående opplæringen. Utdanningen skal normalt omfatte tre undervisningsfag. Alle 

undervisningsfagene skal være profesjonsrettede lærerutdanningsfag, omfatte fagdidaktikk og svare 

til et skolefag i gjeldende læreplan for grunnskolen. Profesjonsfaget skal være praksisrelevant og 

bidra til at studentene utvikler en læreridentitet for en inkluderende skole. Faget omfatter felles 

læringsutbytte som alle kandidatene skal ha. Pedagogikk og didaktikk inngår i profesjonsfaget. 

De som følger Høgskolen i Hedmarks PhD-program må kunne sies å være vel kvalifisert til å være 

lærerutdanner innenfor sitt faglige område. Det profesjonsfaglige er godt ivaretatt. 

 

Lærerutdanningsinstitusjonene skal tilby en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert 

grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, som ligger på masternivå. Utdanningen skal 

kjennetegnes av høy faglig kvalitet, av helhet og sammenheng mellom fag og fagdidaktikk, 

profesjonsfag og praksis og av et nært samspill med profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en 

del av. Utdanningen skal gi internasjonale perspektiver, sette lærerprofesjonen inn i en historisk og 

samfunnsmessig sammenheng og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert 

som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i grunnskolen på 5.– 

10. årstrinn og for videre kompetanseutvikling: 

 

KUNNSKAP 

Kandidaten 

 har avansert profesjonsrettet kunnskap i et valgt fag og i pedagogikk, herunder spesialisert 

innsikt i et avgrenset profesjonsrettet fagområde og bred kunnskap i øvrige valgte fag  

Grunnskolens fagportefølje 5-10.trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, 

Fremmedspråk /språklig fordypning, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse, 

Kroppsøving. Høgskolen i Hedmark dekker kun engelsk, musikk, norsk eller pedagogikk (inklusiv 
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flerkulturell pedagogikk/religionspedagogikk). Matematikk, Naturfag, Fremmedspråk /språklig 

fordypning, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Mat og helse, Kroppsøving i 5.-10. trinn faller utenom. 

 

 har inngående kunnskap om fagdidaktisk, pedagogisk og annen relevant forskning og teori, 

vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder 

 har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige 

opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra 

ungdomstrinn til videregående opplæring 

 har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter og kompetanser, 

vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse, ledelse og vurdering av elevers 

læringsprosesser og hva som fremmer elevers læring i fagene 

 har inngående kunnskap om barns og ungdoms utvikling, læring og danning i ulike sosiale 

og flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse 

opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

 har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og 

seksuelle overgrep mot barn og unge, barn og unges rettigheter i et nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv og om hvordan skolen i samarbeid med foresatte og eksterne 

instanser kan ivareta elever med særlige behov 

Det må antas at PhD-programmet i noen grad tar høyde for dette. Det er vanskelig å se at kunnskap om 

vold og seksuelle overgrep mot barn inngår i fagpersonalets kompetanseprofil, men det antas at 

høgskolen kan engasjere ekspertise som kan ivareta dette hensynet i PhD-studiets portefølje.  

 

 har kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie og bred forståelse for 

utvikling av skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

FERDIGHETER 

Kandidaten 

 kan undervise forsknings- og erfaringsbasert, alene og sammen med andre, analysere og 

bruke gjeldende læreplaner, sikre progresjon i opplæringen i fagene og videreutvikle elevers 

grunnleggende ferdigheter og kompetanser. 

 kan på faglig grunnlag ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og 

helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses ulike elevers behov og fører til 

gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser 

 kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende 

tilbakemeldinger og gjøre nødvendige endringer i opplæringen som ivaretar elevenes 

behov, bruke varierte undervisningsmetoder og læremidler og bidra til at elevene kan 

reflektere over egen læring og utvikling 

 innehar avanserte digitale ferdigheter og kan bruke relevante digitale verktøy og ressurser 

for å tilpasse opplæringen i alle fag, kan vurdere og utnytte teknologi- og medieutviklingen 

og veilede barn og ungdom i deres digitale hverdag 

 kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, analysere og forholde seg 

kritisk til ulike informasjonskilder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å 

reflektere over og begrunne ulike sider ved denne 
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 kan selvstendig og i samarbeid med andre analysere teorier og metoder innenfor 

fagområdene og bruke slik innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid og for å fremme elevers 

vitenskapelige tenkemåte 

 kan gjennomføre profesjonsrettede, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede 

forskningsprosjekter i tråd med forskningsetiske normer 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

 kan identifisere særskilte behov hos elever, herunder identifisere tegn på vold eller 

seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne 

iverksette nødvendige tiltak. 

Det må antas at PhD-programmet i noen grad tar høyde for dette. Det er vanskelig å se at kunnskap om 

vold og seksuelle overgrep mot barn inngår i fagpersonalets kompetanseprofil, men det antas at 

høgskolen kan engasjere ekspertise som kan ivareta dette hensynet i PhD-studiets portefølje.  

 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten 

 innehar endrings- og utviklingskompetanse og kan anvende sine kunnskaper, ferdigheter og 

profesjonsfaglige digitale kompetanse til å gjennomføre avanserte lærerfaglige 

arbeidsoppgaver og prosjekter til beste for elevers utvikling og læring og i møte med 

fremtidens skole 

 kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, stimulere til 

demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling - kan bygge relasjoner til og involvere 

elever og foresatte, samhandle aktivt som del av skolens profesjonsfellesskap, samarbeide 

med aktører relevante for skolens virksomhet og legge til rette for et trygt faglig og 

psykososialt skolemiljø 

 behersker norsk muntlig, skriftlig bokmål og nynorsk, kan kommunisere om faglige 

spørsmål i og utenfor skolen og bruke språket på en kvalifisert måte i 

profesjonssammenheng 

 kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger 

og videreutvikle egen kompetanse, justere egen praksis under veiledning og bidra til både 

kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling 

 kan bidra aktivt til innovasjonsprosesser, ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk 

nytenking i skolen og involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringen. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette. 
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4 Høgskolen i Oslo og Akershus 
Ph.d. i utdanningsvitenskap for lærerutdanning 

4.1 Sentrale fagområder som inngår i dette studiet  
Ph.d.programmet Utdanningsvitenskap for lærerutdanning er knyttet til lærerutdanningsinstitusjonen 

og skal ifølge søknad forstås som “utdanningsvitenskapelig forskning som kan relateres til og er 

relevant for lærerutdanningers kunnskapsgrunnlag og handlingsberedskap. 'For' kan innebære både 

forskning som kan bidra til å styrke lærerutdanning som sådan så vel som annen, kritisk forskning, 

som kan ha betydning for forskningsbasering av lærerutdanning i bred forstand.”  

Ph.d.programmet har fem prioriterede FoU-områder:  

1. Fagdidaktikk i skole, barnehage og lærerutdanning, herunder fags og fagdidaktikkeres 

historske utvikling, flerfaglighed og komparasjon.  

2. Udviklingsforskning og internasjonal utdanningsforskning, herunder politisk diskurs og 

utdanningsdiskurs.  

3. Oppvekst, mangfold og inkludering, herunder utfordringer knyttet til barns oppvekst i et 

flerkulturelt samfunn, globalisering, migrasjon og kulturell kompleksitet, profesjonelt skjønn 

og etik.  

4. Skoleforskning rettet mod lærerkvalifisering i utdanning og arbejde, læreroppgaver og 

skoleutvikling, herunder pedagogik, lærerrolle, praksisoplæring og klasserumsundervisning.  

5. Barnehageforskning, herunder barns utvikling og livsvilkår, omsorg, lek og læring, 

mangfold og inkludering, medvirkning, sosial kompetanse og estetikk.  

I ph.d.studiet indgår vitenskapsteori, forskningsmetodologi og etikk og kunnskabsteori for 

lærerudanningsrealtert forskning som obligatoriske emner. Komparativ fagdidaktisk forskning, 

internasjonal utdanning, flekulturelle utdanningsstudier, lærerkvalifisering i utdanning og yrke og 

barnehageforskning som valgemner. 

Det oppførte fagmiljøet knyttet til ph.d.programmet dekker følgende emneområder med fagpersoner 

som har vitenskapelig kompetanse innenfor følgende felt (vurderet ud fra foskerprofilbeskrivelser i 

søknad): vitenskapsteori, forskningsmetoder og -etik, yrkesetik for lærere, lærerkvalifikation, 

pædagogik, grundskolepedagogik, klasserumsforskning, komparativ fagdidaktik, grundskoledidaktik, 

yrkesdidaktik, skolehistorie, norsk, morsmåldidaktik, språkdidaktik, matematikdidaktik, 

matematikkompetanse, flerkulturel utdanning, internasjonal utdanning, etnicitet, idrettsdidaktik, 

formgivning, kunst og håndverk, IKT-støttet læring, barnehageforskning. 

Mellom intensjon og realitet: hva har så langt blitt tilbudt av PhD-kurs?  

Hva er det så som faktisk har skjedd av realiserte kurstilbud med forankring i dette programmet? Ved 

siden av de obligatoriske emner i vitenskabsteori, metode o.l., tilbys følgende PhD-kurs pr 2016 

(kursene udbydes hvert annet vårsemester): Kunnskapsteori for lærerutdanningsrelatert forskning, 

Komparativ fagdidaktisk forskning, Flerkulturelle utdanningsstudier, barnehageforskning, 

Internasjonal utdanning, Lærerkvalifisering i utdanning og yrke, Yrkesdidaktisk forskning. Kursene 

synes at dække de innholdsområder, som søknaden omfatter.  

Er opptakskravet til PhD-studiet i samsvar med opptakskrav til de nye 

lærerutdanningene? 

Opptakskravet er følgende: “For å bli tatt opp til studiet må søkeren normalt ha fullført femårig 

(treårig + toårig) masterutdanning eller tilsvarende innen lærerutdanning, annen pedagogisk utdanning, 

utdanningsvitenskap eller utviklingsstudier.”  
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4.2 Fullmaktsområde (råd til NOKUT): 
Det oppførte fagmiljøet dekker følgende emneområder med fagpersoner som har vitenskapelig 

kompetanse innenfor følgende felt: yrkesetik for lærere, lærerkvalifikation, pædagogik, 

grundskolepedagogik, klasserumsforskning, komparativ fagdidaktik, grundskoledidaktik, 

yrkesdidaktik, skolehistorie, norsk, morsmåldidaktik, språkdidaktik, matematikdidaktik, 

matematikkompetanse, flerkulturel utdanning, internasjonal utdanning, etnicitet, idrettsdidaktik, 

formgivning, kunst og håndverk, IKT-støttet læring. HiOA kan anses å ha kompetanse på et så høyt 

nivå at de kan anses å ha fullmakt til selvakkreditering innenfor disse aktuelle fagdidaktiske og 

pedagogiske skolerelaterte områdene: norsk, språk (det er ikke ekspliciteret hvilke språk), matematik, 

pedagogik, kunst og håndverk og kropsøvning. Det ser ut til at kun en person med kompetanse i 

matematikk inngår i primærgruppen. Dermed kan man være i tvil om institusjonen har tilstrekkelig 

bredde i matematikk.  

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn skal normalt omfatte fire undervisningsfag, mens 

grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn skal normalt omfatte tre undervisningsfag. Alle 

undervisningsfagene skal være profesjonsrettede lærerutdanningsfag, omfatte fagdidaktikk og svare til 

et skolefag i gjeldende læreplan for grunnskolen. Grunnskolens fagportefølje 1-7. trinn omfatter 

KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og 

helse, Kroppsøving. Grunnskolens fagportefølje 5-10. trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, 

Naturfag, Engelsk, Fremmedspråk /språklig fordypning, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, 

Mat og helse, Kroppsøving. PhD-programmet tilbyr bare fagdidaktiske kurs i noen av skolefagene 

som inngår i gjeldende læreplan for grunnskolen. Videre heter det at utdanningene skal inneholde 

såkalte profesjonsfag. Både pedagogikk og didaktikk inngår i profesjonsfaget. Grunnleggende lese-, 

skrive- og matematikkopplæring skal også ha særlig vekt. Det er grunn til å anta at dette aspektet 

ivaretas i felleskursene i PhD-programmet. Profesjonsfaget skal være praksisrelevant og bidra til at 

studentene utvikler en læreridentitet for en inkluderende skole. Profesjonsfaget inngår i samarbeid 

med HiOAs ph.d.utdanning i profesjonstudier og Senter for profesjonsstudier (se nedenfor). 

 

4.3 Vurdering av læringsutbyttebeskrivelser 
I de gule boksene nedenfor siteres læringsutbyttebeskrivelsene fra forslagene om rammeplaner fra 

Kunnskapsdepartementet, som er ute på høring. De påfølgende kommentarene er vurderinger av om 

hvorvidt institusjonen kan sies å ha kompetanse i det oppgitte fagpersonalet som samsvarer i rimelig 

grad med læringsutbyttebeskrivelsen. 

 

4.3.1 Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn 

Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert 

som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i grunnskolen på 1.– 

7. årstrinn og for videre kompetanseutvikling: 

 

KUNNSKAP 

Kandidaten 
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 har avansert profesjonsrettet kunnskap i et valgt fag eller fagområde og i 

pedagogikk,herunder spesialisert innsikt i et avgrenset profesjonsrettet fagområde og bred 

kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen  

Grunnskolens fagportefølje 1-7 trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, 

Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse, Kroppsøving. HiOAs program dekker Norsk, 

Spåk (det er ikke eksplicteret hvilket språk, engelsk?), Matematikk, Kunst og håndverk, Kroppsøving 

(Idrett) altså de mest sentrale skolefagene på 1-7-trinnene bort set fra naturfag. I NOKUTs 

tilsynrapport knyttet til ph.d.ansøgningen (feb. 2012) foreslås en styrkning av fagdidaktiske områder 

som er svakt eller slett ikke dekket av fagmiljøet f.eks. naturfagsdidaktikk. Fagmiljøet ser ut til å 

dekke følgende emner: yrkesetik for lærere, lærerkvalifikation, pædagogik, grundskolepedagogik, 

klasserumsforskning, komparativ fagdidaktik, grundskoledidaktik, yrkesdidaktik, skolehistorie, norsk, 

morsmåldidaktik, språkdidaktik, matematikdidaktik, matematikkompetanse, flerkulturel utdanning, 

internasjonal utdanning, etnicitet, idrettsdidaktik, formgivning, kunst og håndverk, IKT-støttet læring, 

barnehageforskning. De skolefag som opplagt ikke er i overensstemmelse med fagpersonalets 

emneprofiler er Mat og helse, Samfundsfag, Naturfag, KRLE. 

 

 har inngående kunnskap om fagdidaktisk, pedagogisk og annen relevant forskning og teori, 

vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette. Det heter i ph.d.-programmet at etter fullført ph.d.-studium skal 

studenten ha oppnådd følgende totale læringsutbytte: “ Kandidaten er i kunnskapsfronten og behersker 

relevant vitenskapsteori og metodologi innen utdanningsvitenskap for lærerutdanning, 

har dyptgående teoretisk og empirisk innsikt i generelle utdanningsvitenskapelige problemstillinger 

som er relevant for lærerutdanning, har omfattende kunnskap om og kan vurdere kritisk hovedtrekk i 

norsk og internasjonal forskning på ett av følgende forskningsfelt: komparativ fagdidaktisk forskning, 

internasjonal utdanning, flerkulturelle utdanningsstudier, lærerkvalifisering i utdanning og yrke samt 

barnehageforskning.” 

 

 har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige 

opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til 

ungdomstrinn 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter 

dette. Barnehagepedagogik aktualiseres her ved overgangen fra barnhage til skole.  

 

 har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og 

kompetanser, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse, ledelse og vurdering av 

elevers læringsprosesser og hva som fremmer elevers læring i fagene 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget samt 

grundskolepedagogik antages at dække dette. 

 

 har inngående kunnskap om barns utvikling, læring og danning i ulike sosiale og 

flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse 

opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov 
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Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pædagogik og forskernes 

fagområder som flerkulturel utdanning og etnicitet antages at dække dette. 

 

 har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle 

overgrep mot barn, barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og om 

hvordan skolen i samarbeid med foresatte og eksterne instanser kan ivareta barn med 

særlige behov 

Ud fra ph.d.programmets emneområder og forskernes fagområder må det antages at være dækket, men 

om vold og seksuelle overgrep og samarbeid med foresatte og eksterne instanser er inkluderet er 

vanskeligt at afgøre på baggrund af emnebeskrivelserne og fagpersonalets kompetenceprofil.  

 

 har kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie og bred forståelse for 

utvikling av skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet 

Lærerprofesjonen indgår i ph.d.programmet, specielt indenfor pedagogik. HiOA har en ph.d.utdanning 

i profesjonstudier og et Senter for profesjonsstudier, hvor lærerutdanning er et centralt felt. I søknad 

nævnes samarbejde med disse mht vejledning, undervisning og seminarvirksomhet. Fagenes egenart 

dækkes af p.h.programmet og fagpersonalets kompetenceprofil, herunder skolehistorie. 

 

FERDIGHETER 

Kandidaten 

 kan undervise forsknings- og erfaringsbasert, alene og sammen med andre, analysere og 

bruke gjeldende læreplaner, iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i 

begynneropplæring i norsk, matematikk og andre fag og i arbeid med grunnleggende 

ferdigheter og kompetanser 

Grunnskolens fagportefølje 1-7 trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, 

Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse, Kroppsøving. HiOAs program dekker Norsk, 

Spåk, Matematikk, Kunst og håndverk, Idrett altså de mest sentrale skolefagene på 1-7-trinnene bort 

set fra naturfag. I NOKUTs tilsynrapport knyttet til ph.d.ansøgningen (feb.2012) foreslås en styrkning 

av fagdidaktiske områder som er svakt eller slett ikke dekket av fagmiljøet f.eks. naturfagsdidaktikk. 

Fagmiljøet ser ut til å dekke følgende emner: yrkesetik for lærere, lærerkvalifikation, pædagogik, 

grundskolepedagogik, klasserumsforskning, komparativ fagdidaktik, grundskoledidaktik, 

yrkesdidaktik, skolehistorie, norsk, morsmåldidaktik, språkdidaktik, matematikdidaktik, 

matematikkompetanse, flerkulturel utdanning, internasjonal utdanning, etnicitet, idrettsdidaktik, 

formgivning, kunst og håndverk, IKT-støttet læring, barnehageforskning.De skolefag som opplagt 

ikke er i overensstemmelse med fagpersonalets emneprofiler er Mat og helse, Samfundsfag, Naturfag, 

KRLE. 

 

 kan på faglig grunnlag ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og 

helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses ulike elevers behov og fører til 

gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter 

dette. PdH-planen sier dette om ferdigheter etter fullført ph.d.-studium skal studenten ha oppnådd 

følgende totale læringsutbytte: “Kandidaten kan fungere som selvstendig forsker og bidra til utvikling 

av ny kunnskap på høyt internasjonalt nivå innen fagfeltet, kan gjøre vitenskapelige analyser av 
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komplekse sammenhenger innen fagfeltet, kan håndtere komplekse faglige spørsmål og problematisere 

forskningsfeltets kunnskapsgrunnlag”. 

 

 kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende 

tilbakemeldinger og gjøre nødvendige endringer i opplæringen som ivaretar elevenes 

behov, bruke varierte undervisningsmetoder og læremidler og bidra til at elevene kan 

reflektere over egen læring og utvikling 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 innehar avanserte digitale ferdigheter og kan bruke relevante digitale verktøy og ressurser 

for å tilpasse opplæringen i alle fag, kan vurdere og utnytte teknologi- og medieutviklingen 

og veilede barn i deres digitale hverdag 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget og 

fagdidaktik omfatter dette. IKT-støttet læring ligger i fagpersonalets kompetenceprofil. 

 

 kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, analysere og forholde seg 

kritisk til ulike informasjonskilder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å 

reflektere over og begrunne ulike sider ved denne 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 kan selvstendig og i samarbeid med andre analysere teorier og metoder innenfor 

fagområdene og bruke slik innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid og for å fremme elevers 

vitenskapelige tenkemåte 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktik og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 kan gjennomføre profesjonsrettede, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede 

forskningsprosjekter i tråd med forskningsetiske normer 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 kan identifisere særskilte behov hos barn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle 

overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette 

nødvendige tiltak. 

Ud fra ph.d.programmets emneområder og forskernes fagområder må det antages at være dækket, men 

om vold og seksuelle overgrep og samarbeid med foresatte og eksterne instanser er inkluderet er 

vanskeligt at afgøre på baggrund af emnebeskrivelserne og fagpersonalets kompetenceprofil.  

 

GENERELL KOMPETANSE 

 

Kandidaten 
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 innehar endrings- og utviklingskompetanse og kan anvende sine kunnskaper, ferdigheter og 

profesjonsfaglige digitale kompetanse til å gjennomføre avanserte lærerfaglige 

arbeidsoppgaver og prosjekter til beste for elevers utvikling og læring og i møte med 

fremtidens skole 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter 

dette. PhD-programmet sier dette om de generelle kompetansemålene: “Kandidaten kan identifisere 

behov for ny utdanningsvitenskapelig forskning som er relevant for lærerutdanningers 

kunnskapsgrunnlag og handlingsberedskap, kan formidle egen og andres forskning gjennom 

anerkjente nasjonale og internasjonale publiseringskanaler, kan identifisere forskningsetiske 

utfordringer i egen og andres forskning på fagfeltet og utøve sin forskning med faglig integritet.” 

 

 kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, stimulere til 

demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling 

 kan bygge relasjoner til og involvere elever og foresatte, samhandle aktivt som del av 

skolens profesjonsfellesskap, samarbeide med aktører relevante for skolens virksomhet og 

legge til rette for et trygt faglig og psykososialt skolemiljø 

 behersker norsk muntlig, skriftlig bokmål og nynorsk, kan kommunisere om faglige 

spørsmål i og utenfor skolen og bruke språket på en kvalifisert måte i 

profesjonssammenheng 

 kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger 

og videreutvikle egen kompetanse, justere egen praksis under veiledning og bidra til både 

kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling 

 kan bidra aktivt til innovasjonsprosesser, ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk 

nytenking i skolen og involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringen. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

4.3.2 Grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn 

Grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn kan kvalifisere for tilsetting til å undervise i grunnskolen 

og den videregående opplæringen. Utdanningen skal normalt omfatte tre undervisningsfag. Alle 

undervisningsfagene skal være profesjonsrettede lærerutdanningsfag, omfatte fagdidaktikk og svare 

til et skolefag i gjeldende læreplan for grunnskolen. Profesjonsfaget skal være praksisrelevant og 

bidra til at studentene utvikler en læreridentitet for en inkluderende skole. Faget omfatter felles 

læringsutbytte som alle kandidatene skal ha. Pedagogikk og didaktikk inngår i profesjonsfaget. 

De som følger HiOAs PhD-program må kunne sies å være vel kvalifisert til å være lærerutdanner 

innenfor sitt faglige område. Det profesjonsfaglige er ivaretatt i pedagogik og didaktik. HiOA har en 

ph.d.utdanning i profesjonstudier og et Senter for profesjonsstudier, hvor lærerutdanning er et centralt 

felt. I søknad nævnes samarbejde med disse mht. vejledning, undervisning og seminarvirksomhet.  

 

Lærerutdanningsinstitusjonene skal tilby en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert 

grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, som ligger på masternivå. Utdanningen skal 

kjennetegnes av høy faglig kvalitet, av helhet og sammenheng mellom fag og fagdidaktikk, 

profesjonsfag og praksis og av et nært samspill med profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en 

del av. Utdanningen skal gi internasjonale perspektiver, sette lærerprofesjonen inn i en historisk og 

samfunnsmessig sammenheng og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktik og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette. 
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Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert 

som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i grunnskolen på 5.– 

10. årstrinn og for videre kompetanseutvikling: 

 

KUNNSKAP 

Kandidaten 

 har avansert profesjonsrettet kunnskap i et valgt fag og i pedagogikk, herunder spesialisert 

innsikt i et avgrenset profesjonsrettet fagområde og bred kunnskap i øvrige valgte fag  

Grunnskolens fagportefølje 5-10 trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, 

Fremmedspråk /språklig fordypning, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse, 

Kroppsøving. HiOA dekker norsk, matematik, språk (det er ikke eksplicteret hvilket språk, engelsk, 

fremmedspråk?), Kunst og håndverk, Kropsøvning (idrett). KRLE, Naturfag, Engelsk? Fremmedspråk 

/språklig fordypning?, Samfunnsfag, Mat og helse i 5-10 trinn faller utenom. I NOKUTs tilsynrapport 

knyttet til ph.d.ansøgningen (feb.2012) foreslås en styrkning av fagdidaktiske områder som er svakt 

eller slett ikke dekket av fagmiljøet f.eks. naturfagsdidaktikk.  

 

 har inngående kunnskap om fagdidaktisk, pedagogisk og annen relevant forskning og teori, 

vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktik og det bredt definrte 

pedagogikkfaget omfatter dette. 

 

 har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige 

opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra 

ungdomstrinn til videregående opplæring 

 har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter og kompetanser, 

vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse, ledelse og vurdering av elevers 

læringsprosesser og hva som fremmer elevers læring i fagene 

 har inngående kunnskap om barns og ungdoms utvikling, læring og danning i ulike sosiale 

og flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse 

opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og 

seksuelle overgrep mot barn og unge, barn og unges rettigheter i et nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv og om hvordan skolen i samarbeid med foresatte og eksterne 

instanser kan ivareta elever med særlige behov 

Ud fra ph.d.programmets emneområder og forskernes fagområder må det antages at være dækket, men 

om vold og seksuelle overgrep og samarbeid med foresatte og eksterne instanser er inkluderet er 

vanskeligt at afgøre på baggrund af emnebeskrivelserne og fagpersonalets kompetenceprofil.  

 

 har kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie og bred forståelse for 

utvikling av skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  
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FERDIGHETER 

Kandidaten 

 kan undervise forsknings- og erfaringsbasert, alene og sammen med andre, analysere og 

bruke gjeldende læreplaner, sikre progresjon i opplæringen i fagene og videreutvikle elevers 

grunnleggende ferdigheter og kompetanser. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 kan på faglig grunnlag ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og 

helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses ulike elevers behov og fører til 

gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende 

tilbakemeldinger og gjøre nødvendige endringer i opplæringen som ivaretar elevenes 

behov, bruke varierte undervisningsmetoder og læremidler og bidra til at elevene kan 

reflektere over egen læring og utvikling 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 innehar avanserte digitale ferdigheter og kan bruke relevante digitale verktøy og ressurser 

for å tilpasse opplæringen i alle fag, kan vurdere og utnytte teknologi- og medieutviklingen 

og veilede barn og ungdom i deres digitale hverdag 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette. IKT-støttet læring ligger i fagpersonalets kompetenceprofil. 

 

 kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, analysere og forholde seg 

kritisk til ulike informasjonskilder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å 

reflektere over og begrunne ulike sider ved denne 

 kan selvstendig og i samarbeid med andre analysere teorier og metoder innenfor 

fagområdene og bruke slik innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid og for å fremme elevers 

vitenskapelige tenkemåte 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette.  

 kan gjennomføre profesjonsrettede, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede 

forskningsprosjekter i tråd med forskningsetiske normer 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 kan identifisere særskilte behov hos elever, herunder identifisere tegn på vold eller 

seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne 

iverksette nødvendige tiltak. 
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Ud fra ph.d.programmets emneområder og forskernes fagområder må det antages at være dækket, men 

om vold og seksuelle overgrep og samarbeid med foresatte og eksterne instanser er inkluderet er 

vanskeligt at afgøre på baggrund af emnebeskrivelserne og fagpersonalets kompetenceprofil.  

 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten 

 innehar endrings- og utviklingskompetanse og kan anvende sine kunnskaper, ferdigheter og 

profesjonsfaglige digitale kompetanse til å gjennomføre avanserte lærerfaglige 

arbeidsoppgaver og prosjekter til beste for elevers utvikling og læring og i møte med 

fremtidens skole 

 kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, stimulere til 

demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling - kan bygge relasjoner til og involvere 

elever og foresatte, samhandle aktivt som del av skolens profesjonsfellesskap, samarbeide 

med aktører relevante for skolens virksomhet og legge til rette for et trygt faglig og 

psykososialt skolemiljø 

 behersker norsk muntlig, skriftlig bokmål og nynorsk, kan kommunisere om faglige 

spørsmål i og utenfor skolen og bruke språket på en kvalifisert måte i 

profesjonssammenheng 

 kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger 

og videreutvikle egen kompetanse, justere egen praksis under veiledning og bidra til både 

kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling 

 kan bidra aktivt til innovasjonsprosesser, ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk 

nytenking i skolen og involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringen. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  
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5 Høgskolen i Sørøst-Norge 
Ph.d. i pedagogiske ressurser og læreprosesser i barnehage og 
skole 

5.1 Sentrale fagområder som inngår i dette studiet  
Ph.d.studiet blev oprindeligt ansøkt som ”Pedagogiske tekster og læreprocesser i barnehage og skole”. 

I forbindelse med akkrediseringen blev dette ændret til ”Pedagogiske ressurser og læreprosesser i 

barnehage og skole”. Begrepet pedagogisk tekst refererer til et bredt spekter av læringsressurser. Det 

kan være tradisjonelle tekster som lærebøker og verbalspråklige tekster, digitale tekster som nettsider 

og blogger, men også andre formidlings- og uttrykksformer som musikk, teater, dans/bevegelse, film 

og bilder/tegninger som anvendes og som skapes i barnehage og skole.  

Ph.d.studiet har følgende centrale forskningsområder: Pedagogiske tekster og deres betydning for 

læreprosesser i barnehage og skole, herunder kunnskapsutvikling med relevans for 

profesjonsutøvelsen i barnehage og skole. Vitenskapsteori innen humaniora og samfunnsvitenskap, og 

forskningsmetodologier og metoder for datagenerering og -analyse av relevans for forskningsfeltet.  

I ph.d.studiet indgår pedagogiske tekster (pedagogiske ressourcer) og læreprosesser, vitenskapsteori, 

forskningsetikk og forskningsmetodologi som obligatoriske emner. Følgende emner er valgfrie emner: 

Læringspotensial i pedagogiske tekster (pedagogiske ressourcer), læreprosesser og samtalepraksis i 

barnehage og skole, multimodale tekster i barnehagens og skolens læringskontekster, narrativitet og 

metaforikk i pedagogiske tekster, tekster og læring i et interseksjonelt perspektiv, barne- og 

ungdomskultur, medvirkning og demokrati, pedagogisk ledelse og læreprosesser, læringskontekster i 

et utdanningssosiologisk perspektiv. Ph.d.studiet falder indenfor lærerutdanningens virkefelt, men på 

et afgrænset felt. 

Det oppførte fagmiljøet dekker følgende emneområder med fagpersoner som har vitenskapelig 

kompetanse innenfor følgende felt (vurderet ud fra foskerprofilbeskrivelser i søknad): pedagogik, 

fagdidaktik, norsk, tekstvitenskap, litteraturvitenskap, sociologi, vitenskapsteori, forskningsmetoder, 

barnehagepædagogik, idrætsvitenskab, filosofi, dramaturgi, og teologi. I tilknytning til Ph.d.studiet er 

der etablert et masterstudium i pedagogiske tekster.  

Mellom intensjon og realitet: hva har så langt blitt tilbudt av PhD-kurs?  

Hva er det så som faktisk har skjedd av realiserte kurstilbud med forankring i dette programmet? Ved 

siden av de obligatoriske emner i metode o.l., tilbys følgende PhD-kurs pr 2016: Education for social 

justice in education: human rights and intersectionality, Barne- og ungdomskultur, medvirkning og 

demokrati, Interaksjonsanalyse og samtaleanalyse i barnehage, skole og høyere utdanning, 

Pedagogiske ressurser og læreprosesser. Kursene synes at dække nogle af de innholdsområder, som 

søknaden omfatter.  

Er opptakskravet til PhD-studiet i samsvar med opptakskrav til de nye 

lærerutdanningene? 

Opptakskravet er følgende: “For å bli tatt opp til doktorgradsprogrammet må søker ha fullført 

hovedfag, mastergrad eller tilsvarende og kunne dokumentere gode studieresultater”. Det presiseres at 

til utdanningen bør søker ha en utdanningsvitenskapelig eller utdanningsvitenskapelig relevant 

mastergrad eller tilsvarende femårig utdanning på mastergradsnivå.  

 

https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/pedagogiske-ressurser-og-lareprosesser/kurs-og-emner/education-for-social-justice-in-education-human-rights-and-intersectionality-article183259-16057.html
https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/pedagogiske-ressurser-og-lareprosesser/kurs-og-emner/education-for-social-justice-in-education-human-rights-and-intersectionality-article183259-16057.html
https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/pedagogiske-ressurser-og-lareprosesser/kurs-og-emner/barne-og-ungdomskultur-medvirkning-og-demokrati-article183254-16057.html
https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/pedagogiske-ressurser-og-lareprosesser/kurs-og-emner/barne-og-ungdomskultur-medvirkning-og-demokrati-article183254-16057.html
https://www.usn.no/forskning/doktorgradsutdanning/pedagogiske-ressurser-og-lareprosesser/kurs-og-emner/interaksjonsanalyse-og-samtaleanalyse-i-barnehage-skole-og-hoyere-utdanning-article183256-16057.html
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5.2 Fullmaktsområde (råd til NOKUT): 
Det oppførte fagmiljøet dekker følgende emneområder med fagpersoner som har vitenskapelig 

kompetanse innenfor følgende felt: pædagogik, fagdidaktik, norsk, tekstvitenskap, litteraturvitenskap, 

sociologi, vitenskapsteori, forskningsmetoder, barnehagepædagogik, idrætsvitenskab, filosofi, 

dramaturgi, og teologi. Høgskolen kan anses å ha kompetanse på et så høyt nivå at de kan anses å ha 

fullmakt til selvakkreditering innenfor disse aktuelle fagdidaktiske skolerelaterte områdene: norsk, 

kroppsøvning. Pedagogikk er ikke et skolefag, men et lærerutdanningsfag som høgskolen kan anses å 

ha fullmakt til selvakkreditering. Det er kun en person som utgjør fagmiljøet i kroppsøving, og man 

kan være i tvil om fagmiljøet har tilstrekkelig bredde. 

Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn skal normalt omfatte fire undervisningsfag, mens 

grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn skal normalt omfatte tre undervisningsfag. Alle 

undervisningsfagene skal være profesjonsrettede lærerutdanningsfag, omfatte fagdidaktikk og svare til 

et skolefag i gjeldende læreplan for grunnskolen. Grunnskolens fagportefølje 1-7. trinn omfatter 

KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og 

helse, Kroppsøving. Grunnskolens fagportefølje 5-10. trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, 

Naturfag, Engelsk, Fremmedspråk /språklig fordypning, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, 

Mat og helse, Kroppsøving. Ph.d.programmet tilbyder ikke direkte fagdidaktiske kurs i ovennævnte 

fag. Videre heter det at utdanningene skal inneholde såkalte profesjonsfag. Pedagogikk og didaktikk 

inngår i ph.d.programmet men med fokus på læringsressourcer. Grunnleggende lese-, skrive- og 

matematikkopplæring skal også ha særlig vekt. Grundleggende lese og skriveopplæring kunne antages 

at indgå i PhD-programmet i relation til studiet af læringsressourcer. Profesjonsfaget skal være 

praksisrelevant og bidra til at studentene utvikler en læreridentitet for en inkluderende skole. 

Profesjonsfag antages at indgå i programmet.  

Doktorgradsstudiet er rettet mod pædagogiske læringsressour, hvilket giver en særligt perspektiv i 

studiet, som ikke omfatter bredden i forhold til lærerutdannings indhold.  

 

5.3 Vurdering av læringsutbyttebeskrivelser 
I de gule boksene nedenfor siteres læringsutbyttebeskrivelsene fra forslagene om rammeplaner fra 

Kunnskapsdepartementet, som er ute på høring. De påfølgende kommentarene er vurderinger av om 

hvorvidt institusjonen kan sies å ha kompetanse i det oppgitte fagpersonalet som samsvarer i rimelig 

grad med læringsutbyttebeskrivelsen. 

 

5.3.1 Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn 

Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert 

som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i grunnskolen på 1.– 

7. årstrinn og for videre kompetanseutvikling: 

 

KUNNSKAP 

Kandidaten 

 har avansert profesjonsrettet kunnskap i et valgt fag eller fagområde og i pedagogikk, 

herunder spesialisert innsikt i et avgrenset profesjonsrettet fagområde og bred kunnskap i 

øvrige fag som inngår i utdanningen  

Grunnskolens fagportefølje 1-7 trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, 

Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse, Kroppsøving. Høgskolens program dekker 
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norsk, kroppsøvning og måske dele af KRLE (fra Teologi?). Fagmiljøet ser ut til å dekke følgende 

emner: pedagogik, dramapedagogikk, norskdidaktikk, tekst/ litteratur, barnehagepedagogik, Idrett. De 

skolefag som opplagt ikke er i overensstemmelse med fagpersonalets emneprofiler er Matematik, 

Naturfag, Engelsk, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse. 

 

 har inngående kunnskap om fagdidaktisk, pedagogisk og annen relevant forskning og teori, 

vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Fagdidaktikken og det bredt definerte 

pedagogikkfaget omfatter dette. Det heter i PhD-programmet at etter fullført ph.d.-studium skal 

studenten ha oppnådd følgende totale læringsutbytte: “Kandidaten er i kunnskapsfronten på nasjonal 

og internasjonal forskning om pedagogiske tekster og deres betydning for læreprosesser i barnehage 

og skole, kan bidra til teoriutvikling på eget forskningsfelt og til kunnskapsutvikling med relevans for 

profesjonsutøvelsen i barnehage og skole, har inngående kunnskap om vitenskapsteori innen 

humaniora og samfunnsvitenskap, som er relevant for forskningsfeltet, kan vurdere 

hensiktsmessigheten av ulike forskningsmetodologier og metoder for datagenerering og -analyse 

relatert til forskningsfeltet.” 

 

 har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige 

opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til 

ungdomstrinn 

Det må antages at det indgår i ph.d.programmet og specielt pædagogik antages at dække dette. 

Overgangen fra barnhage til skole og fra barntrin til ungdomstrin skønnes dækket af pædagogik, 

barnehagepedagogik, barne- og ungdomskultur. 

 

 har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og 

kompetanser, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse, ledelse og vurdering av 

elevers læringsprosesser og hva som fremmer elevers læring i fagene 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 har inngående kunnskap om barns utvikling, læring og danning i ulike sosiale og 

flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse 

opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget og emnerne 

barne- og ungdomskultur omfatter dette.  

 

 har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle 

overgrep mot barn, barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv og om 

hvordan skolen i samarbeid med foresatte og eksterne instanser kan ivareta barn med 

særlige behov 

Ud fra ph.d.programmets emneområder og forskernes fagområder må det antages at være dækket, men 

om vold og seksuelle overgrep og samarbeid med foresatte og eksterne instanser er inkluderet er 

vanskeligt at afgøre på baggrund af emnebeskrivelserne og fagpersonalets kompetenceprofil.  
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 har kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie og bred forståelse for 

utvikling av skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet 

Lærerprofesjonen indgår i ph.d.programmet, specielt indenfor pedagogik, men også her gælder, at der 

hovedsageligt er tale om fag indenfor humaniora. Fagenes egenart dækkes ikke bredt af 

p.h.programmet og fagpersonalets kompetenceprofil.  

 

FERDIGHETER 

Kandidaten 

 kan undervise forsknings- og erfaringsbasert, alene og sammen med andre, analysere og 

bruke gjeldende læreplaner, iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i 

begynneropplæring i norsk, matematikk og andre fag og i arbeid med grunnleggende 

ferdigheter og kompetanser 

Grunnskolens fagportefølje 1-7 trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, 

Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse, Kroppsøving. Høgskolens program dekker 

norsk, kroppsøvning og dele af KRLE (fra Teologi?). Fagmiljøet ser ut til å dekke følgende emner: 

pedagogik, dramapedagogikk, norskdidaktik, tekst/ litteratur, barnehagepædagogik, Idrett. De skolefag 

som opplagt ikke er i overensstemmelse med fagpersonalets emneprofiler er Matematik, Naturfag, 

Engelsk, Samfundsfag, Musik, Mat og helse. 

 

 kan på faglig grunnlag ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og 

helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses ulike elevers behov og fører til 

gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter 

dette. PdH-planen sier dette om ferdigheter: Etter fullført ph.d.-studium skal studenten ha oppnådd 

følgende totale læringsutbytte: “Kandidaten kan formulere vitenskapsteoretisk funderte 

problemstillinger for å planlegge og gjennomføre profesjonsrettet forskning om pedagogiske tekster 

og læreprosesser på internasjonalt nivå, kan generere, bearbeide og analysere empirisk materiale og 

framstille funn på en måte som kvalifiserer for internasjonal, fagfellevurdert publisering, kan finne 

fram til og analysere behovet for kunnskap, utvikling og endring av etablerte praksiser i det 

pedagogiske handlingsfeltet.” 

 

 kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende 

tilbakemeldinger og gjøre nødvendige endringer i opplæringen som ivaretar elevenes 

behov, bruke varierte undervisningsmetoder og læremidler og bidra til at elevene kan 

reflektere over egen læring og utvikling 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 innehar avanserte digitale ferdigheter og kan bruke relevante digitale verktøy og ressurser 

for å tilpasse opplæringen i alle fag, kan vurdere og utnytte teknologi- og medieutviklingen 

og veilede barn i deres digitale hverdag 
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Det må antages at det indgår i ph.d.programmet i relation til et læringsressource perspektiv og at 

pedagogikfaget. Mht. alle fag er disse ikke dækket, kun hovedsageligt fag indenfor det humanistiske 

område (se ovenfor).  

 

 kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, analysere og forholde seg 

kritisk til ulike informasjonskilder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å 

reflektere over og begrunne ulike sider ved denne 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter 

dette. Fagdidaktikken må også antages at dække dette, men ikke alle fagdidaktikker er dækket. 

 

 kan selvstendig og i samarbeid med andre analysere teorier og metoder innenfor 

fagområdene og bruke slik innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid og for å fremme elevers 

vitenskapelige tenkemåte 

 kan gjennomføre profesjonsrettede, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede 

forskningsprosjekter i tråd med forskningsetiske normer 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 kan identifisere særskilte behov hos barn, herunder identifisere tegn på vold eller seksuelle 

overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette 

nødvendige tiltak. 

Det må antages at det indgår i ph.d.programmet og specielt pædagogikfaget antages at dække dette, 

men om vold og seksuelle overgrep og samarbeid med foresatte og eksterne instanser er inkluderet er 

vanskeligt at afgøre på baggrund af emnebeskrivelserne og fagpersonalets kompetenceprofil.  

 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten 

 innehar endrings- og utviklingskompetanse og kan anvende sine kunnskaper, ferdigheter og 

profesjonsfaglige digitale kompetanse til å gjennomføre avanserte lærerfaglige 

arbeidsoppgaver og prosjekter til beste for elevers utvikling og læring og i møte med 

fremtidens skole 

Det må antages at det indgår i ph.d.programmet og specielt pædagogikfaget antages at dække dette. I 

ph.d.programmet ekspliciteres de generelle kompetencemålene: ”Kandidaten kan identifisere etiske 

utfordringer og problemer i egen forskning og det pedagogiske handlingsfeltet og utøve forskning med 

faglig integritet, kan styre komplekse oppgaver og prosjekter, kan formidle resultater fra forsknings- 

og utviklingsarbeid gjennom nasjonale og internasjonale publikasjoner og konferansepresentasjoner, 

kan delta i faglige nettverk med andre forskere både nasjonalt og internasjonalt, kan identifisere 

behovet for og bidra til nytenkning og innovasjon innenfor eget forskningsområde og det pedagogiske 

handlingsfelt”. 

 

 kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, stimulere til 

demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling 
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 kan bygge relasjoner til og involvere elever og foresatte, samhandle aktivt som del av 

skolens profesjonsfellesskap, samarbeide med aktører relevante for skolens virksomhet og 

legge til rette for et trygt faglig og psykososialt skolemiljø 

 behersker norsk muntlig, skriftlig bokmål og nynorsk, kan kommunisere om faglige 

spørsmål i og utenfor skolen og bruke språket på en kvalifisert måte i 

profesjonssammenheng 

 kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger 

og videreutvikle egen kompetanse, justere egen praksis under veiledning og bidra til både 

kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling 

 kan bidra aktivt til innovasjonsprosesser, ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk 

nytenking i skolen og involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringen. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

5.3.2 Grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn 

Grunnskolelærerutdanning for 5.–10. trinn kan kvalifisere for tilsetting til å undervise i grunnskolen 

og den videregående opplæringen. Utdanningen skal normalt omfatte tre undervisningsfag. Alle 

undervisningsfagene skal være profesjonsrettede lærerutdanningsfag, omfatte fagdidaktikk og svare 

til et skolefag i gjeldende læreplan for grunnskolen. Profesjonsfaget skal være praksisrelevant og 

bidra til at studentene utvikler en læreridentitet for en inkluderende skole. Faget omfatter felles 

læringsutbytte som alle kandidatene skal ha. Pedagogikk og didaktikk inngår i profesjonsfaget. 

Ph.d.programmet beskrives som en profesjonsrettet forskerutdanning, hvilket kommer til udtryk i 

ph.d.programmet “Studiets navn peker for det første mot en forskerutdanning som er profesjonsrettet 

og som er relevant for alle lærerprofesjoner (førskolelærer, grunnskolelærer, lærer i videregående 

opplæring og lærer i førskole- og lærerutdanningen). Profesjonsrettet betyr også at førskolelærernes og 

lærernes arbeidsfelt vil stå sentralt i forskerutdanningen.” Og “Det betyr at ph.d.-studiet vil ha et 

særlig fokus på profesjonsfeltet, og dette fokuset vil påvirke innhold og arbeidsmåter i studiets 

opplæringsdel og den innholdsmessige orienteringen av ph.d.-avhandlingene”. Pædagogik og tidligere 

nævnte fagdidaktikker indgår i programmet.  

 

Lærerutdanningsinstitusjonene skal tilby en integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert 

grunnskolelærerutdanning for 5.-10. trinn, som ligger på masternivå. Utdanningen skal 

kjennetegnes av høy faglig kvalitet, av helhet og sammenheng mellom fag og fagdidaktikk, 

profesjonsfag og praksis og av et nært samspill med profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en 

del av. Utdanningen skal gi internasjonale perspektiver, sette lærerprofesjonen inn i en historisk og 

samfunnsmessig sammenheng og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette, men ph.d.programmet er rettet mod 

pædagogiske læringsressour , hvilket giver en særligt perspektiv i studiet, som ikke omfatter bredden i 

forhold til lærerutdannings indhold.  

 

Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert 

som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i grunnskolen på 5.– 

10. årstrinn og for videre kompetanseutvikling: 

 

KUNNSKAP 

Kandidaten 

 har avansert profesjonsrettet kunnskap i et valgt fag og i pedagogikk, herunder spesialisert 

innsikt i et avgrenset profesjonsrettet fagområde og bred kunnskap i øvrige valgte fag  
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Grunnskolens fagportefølje 5-10.trinn omfatter KRLE, Norsk, Matematikk, Naturfag, Engelsk, 

Fremmedspråk /språklig fordypning, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse, 

Kroppsøving. Høgskolens program dekker norsk, kroppsøvning og dele af KRLE (fra Teologi?). De 

fag som opplagt ikke er i overensstemmelse med fagpersonalets emneprofiler er Matematik, Naturfag, 

Engelsk, Fremmedspråk /språklig fordypning, Samfunnsfag, Kunst og håndverk, Musikk, Mat og 

helse. 

 

 har inngående kunnskap om fagdidaktisk, pedagogisk og annen relevant forskning og teori, 

vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder 

Ph.d.programmet og fagmiljøet knyttet hertil dækker pædagogik, forskning og teori, vitenskapelige 

tenkemåter og forskningsmetoder. Fagdidaktik hovedsageligt dækkes indenfor det humanistiske 

område (se ovenfor), men ikke øvrige fag.  

 

 har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige 

opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra 

ungdomstrinn til videregående opplæring 

Det må antages at gjeldende lov- og planverk indgår i ph.d.programmet og specielt pædagogik antages 

at dække dette. Overgangen fra barntrin til ungdomstrin og fra ungdomstrinn til videregående 

opplæring skønnes dækket af pædagogik og barne- og ungdomskultur. 

 

 har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter og kompetanser, 

vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse, ledelse og vurdering av elevers 

læringsprosesser og hva som fremmer elevers læring i fagene 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

 har inngående kunnskap om barns og ungdoms utvikling, læring og danning i ulike sosiale 

og flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse 

opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov 

Det må antages at det indgår i ph.d.programmet i relation til et læringsressource perspektiv og at 

pedagogikfaget og emnerne barne- og ungdomskultur må antages at dække dette. 

 

 har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og 

seksuelle overgrep mot barn og unge, barn og unges rettigheter i et nasjonalt og 

internasjonalt perspektiv og om hvordan skolen i samarbeid med foresatte og eksterne 

instanser kan ivareta elever med særlige behov 

Ud fra ph.d.programmets emneområder og forskernes fagområder må det antages at være dækket, men 

om vold og seksuelle overgrep og samarbeid med foresatte og eksterne instanser er inkluderet er 

vanskeligt at afgøre på baggrund af emnebeskrivelserne og fagpersonalets kompetenceprofil.  

 

 har kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie og bred forståelse for 

utvikling av skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet 
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Lærerprofesjonen indgår i ph.d.programmet, specielt indenfor pedagogik, men også her gælder, at der 

hovedsageligt er tale om fag indenfor humaniora. Fagenes egenart dækkes ikke bredt af 

p.h.programmet og fagpersonalets kompetenceprofil. 

 

FERDIGHETER 

Kandidaten 

 kan undervise forsknings- og erfaringsbasert, alene og sammen med andre, analysere og 

bruke gjeldende læreplaner, sikre progresjon i opplæringen i fagene og videreutvikle elevers 

grunnleggende ferdigheter og kompetanser. 

Det må antages at det indgår i ph.d.programmet og pædagogikfaget antages at dække dette på et 

generelt niveau, men ikke i forhold til de enkelte fag – og her er fagene kun i begrenset omfang 

repræsenteret (se ovenfor).  

 

 kan på faglig grunnlag ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og 

helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses ulike elevers behov og fører til 

gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser 

 kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende 

tilbakemeldinger og gjøre nødvendige endringer i opplæringen som ivaretar elevenes 

behov, bruke varierte undervisningsmetoder og læremidler og bidra til at elevene kan 

reflektere over egen læring og utvikling 

 innehar avanserte digitale ferdigheter og kan bruke relevante digitale verktøy og ressurser 

for å tilpasse opplæringen i alle fag, kan vurdere og utnytte teknologi- og medieutviklingen 

og veilede barn og ungdom i deres digitale hverdag 

 kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, analysere og forholde seg 

kritisk til ulike informasjonskilder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å 

reflektere over og begrunne ulike sider ved denne 

 kan selvstendig og i samarbeid med andre analysere teorier og metoder innenfor 

fagområdene og bruke slik innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid og for å fremme elevers 

vitenskapelige tenkemåte 

 kan gjennomføre profesjonsrettede, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede 

forskningsprosjekter i tråd med forskningsetiske normer 

 kan identifisere særskilte behov hos elever, herunder identifisere tegn på vold eller 

seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne 

iverksette nødvendige tiltak. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  

 

GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten 

 innehar endrings- og utviklingskompetanse og kan anvende sine kunnskaper, ferdigheter og 

profesjonsfaglige digitale kompetanse til å gjennomføre avanserte lærerfaglige 

arbeidsoppgaver og prosjekter til beste for elevers utvikling og læring og i møte med 

fremtidens skole 

 kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, stimulere til 

demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling - kan bygge relasjoner til og involvere 

elever og foresatte, samhandle aktivt som del av skolens profesjonsfellesskap, samarbeide 

med aktører relevante for skolens virksomhet og legge til rette for et trygt faglig og 

psykososialt skolemiljø 
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 behersker norsk muntlig, skriftlig bokmål og nynorsk, kan kommunisere om faglige 

spørsmål i og utenfor skolen og bruke språket på en kvalifisert måte i 

profesjonssammenheng 

 kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske problemstillinger 

og videreutvikle egen kompetanse, justere egen praksis under veiledning og bidra til både 

kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling 

 kan bidra aktivt til innovasjonsprosesser, ta ansvar for samarbeid om faglig og pedagogisk 

nytenking i skolen og involvere lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i opplæringen. 

Det må antas at PhD-programmet tar høyde for dette. Det bredt definerte pedagogikkfaget omfatter dette.  
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6 NOKUTs eksperter 
 

De fire ph.d.-utdanningene er vurdert av Birgitte Holm Sørensen og Eyvind Elstad. 

 

Professor Birgitte Holm Sørensen, Institutt for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet 

Holm Sørensen har Ph.d. fra Danmarks Pædagogsike Universitet, cand.pæd. fra Danmarks 

Lærerhøjskole i 1988 og har lærereksamen fra tidligere. Hun er professor med forskningsområde IT, 

læring, didaktisk design og barn, unge og digitale medier. Hun har vært leder av forskningslab i IT og 

LæringsDesign, og er tilknyttet PBL Research Unit ved Aalborg Universitet . Holm Sørensen har vært 

sakkyndig for flere av ph.d.-utdanningene. 

  

Professor Eyvind Elstad, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i 

Oslo 

Elstad har dr.polit.- grad fra Universitetet i Oslo (UiO). Han har også cand.philol.-grad 

(norskfilolog) og cand. oecon- grad fra UiO. Elstad er i dag ansatt som professor i pedagogikk og 

fagdidaktikk. Hans forskningsfelt er bl.a. skoleutvikling, utdanningseffektivitet, vurderingsbaserte 

skolesystemer og ledelse og utdanningspsykologi. Han deltar i prosjektet NORDMENT (Mentoring 

beginning teachers in Nordic countries) og i forskergruppen TEPEC som tar for seg 

lærerprofesjonalitet, lærerutdanningen, lederutvikling i skolen og veiledning. Elstad har vært 

sakkyndig og leder for flere av søknadene om akkreditering av ph.d.-utdanning. 

 



39 

Vedlegg 1. KDs forslag til rammeplan for GLU-master 1-7 
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Vedlegg 2. KDs forslag til rammeplan for GLU-master 5-10 
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