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Utdanningsfaglig 
basiskompetanse  
Pedagogy of University Teaching 
Innhold 
Emnet er et pedagogisk kompetansehevingstilbud 
rettet mot ansatte i vitenskapelige stillinger ved VID. 
Deltakerne vil gjennom varierte læringsaktiviteter 
tilegne seg ny kunnskap og nye ferdigheter relatert til 
planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling 
av undervisning og veiledning. I tillegg gir emnet 
anledning til å reflektere over egen pedagogisk 
praksis.  
Emnet tematiserer i tillegg forskjellige 
vurderingsformer og på digitalisering i utdanningen. 
Gjennom fysiske samlinger, arbeid med digitale 
ressurser, selvstudier og kollegaveiledning vil kurset 
hjelpe deltakerne til å reflektere kritisk over lærings- 
og undervisningsspørsmål med utgangspunkt i 
forskningsbasert og erfaringsbasert kunnskap.  

Hovedtemaer: 

● Studentaktiviserende undervisning 
● Planlegging, gjennomføring og evaluering av 

undervisning  
● Kollegaveiledning  
● Digitale læringsressurser  
● Veiledning av studenter  
● Vurderingsformer 
● Underviserrollen 
● Dokumentasjon av utdanningsfaglig 

kompetanse 
● Læringsutbyttebeskrivelser  

Læringsutbytte 
Etter endt emne skal studenten ha følgende læringsutbytte, inndelt i kunnskaper, ferdigheter 
og generell kompetanse: 

Kunnskaper: 

Studenten 

● kan redegjøre for hva læring er og hvordan man kan tilrettelegge for læring i ulike 
kontekster  

● har inngående kunnskap om faktorer som påvirker studenters læringsutbytte og 
hvordan man kan designe utdanning der disse faktorene samvirker optimalt  

● har kunnskap om varierte undervisningsmetoder og kan kritisk vurdere relevansen av 
disse for å øke kvaliteten i egen undervisning  

● har grunnleggende kunnskap om regelverk, roller og nasjonale prosesser som styrer 
utdanningssektoren 

 

Ferdigheter: 

Emnekode: HPED1000 
Antall studiepoeng: 10 
Tilbys som enkeltemne: Ja 
Emnestatus: Valgemne 
Studienivå: Høyere grad 
Plassering i studieløpet 
Heltid: Ikke aktuelt 
Deltid: Ikke aktuelt 
Undervisningsspråk: Norsk 
Undervisningssted:       
Undervisningstermin: Vår 
Obligatorisk undervisning: Ja 
Praksisstudier: Nei 
Praksisomfang:  
Undervisningsomfang: 
24 timer 
Omfang annet lærerstyrt arbeid: 
 
Omfang studentstyrt arbeid: 
246 timer 
Totalt antall studentarbeidstimer: 
270 timer 
Progresjonskrav:  
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Studenten 

● kan formulere læringsutbyttebeskrivelser som er basert på fagområdets eksisterende 
teorier, metoder og fortolkninger, og som er tilpasset emnets nivå og omfang  

● kan utvikle relevante vurderingsformer og reflektere kritisk over hvilke konsekvenser 
disse kan ha for studenters læring  

● kan bruke ulike veiledningsstrategier i skiftende veiledningssituasjoner, både overfor 
studenter og kolleger  

● kan legge til rette for studenters læring ved å bruke digitale verktøy i undervisningen, 
både på og utenfor studiestedet  

● kan planlegge og gjennomføre undervisning på en systematisk og målrettet måte  
 

Generell kompetanse: 

Studenten 

● kan nyttiggjøre seg av erfarings –og forskningsbasert kunnskap til å styrke eget 
pedagogisk arbeid  

● kan analysere relevante yrkesetiske problemstillinger knyttet til undervisning, 
veiledning og vurdering  

● har innsikt i egen underviserrolle og kjenner til egne styrker og svakheter i 
utdannerrollen 

● kan bruke fagdidaktisk terminologi og forståelse til å analysere kvalitet i utdanning  
 

Arbeids- og undervisningsformer 
● To samlinger à to dager hvor innholdet er en kombinasjon av forelesninger, 

diskusjoner og gruppearbeid.  
● Kollegaveiledningsgrupper der studenten observerer og gir feedback til kollegaers 

undervisning samt selv blir observert.  
● Selvstendig arbeid mellom samlingene (lese pensum, forberedelser til samlingene 

samt arbeid med praktiske og teoretiske arbeidskrav).  

Obligatoriske aktiviteter 
● Deltagelse på fire kursdager (krav om 80 % tilstedeværelse).  
● Arbeid i kollegaveiledningsgrupper med observasjon av undervisning og påfølgende 

veiledning.  
 

Vurderingsordning 
 
Vurderingsform Varighet Vurderingsuttrykk 

Mappevurdering Ett semester Bestått/ikke bestått 
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Utfyllende informasjon om vurdering/eksamen 
Mer spesifikke krav til de enkelte arbeidene vil beskrives nærmere ved oppstart.  
 

Målgruppe og opptakskrav 
Målgruppen er vitenskapelig ansatte i VID som mangler utdanningsfaglig basiskompetanse. 
Dersom ledig kapasitet, kan det åpnes opp for andre ansatte eller eksterne søkere.  

Opptakskrav er minimum masterutdanning eller tilsvarende kompetanse og 
ansettelsesforhold i universitet eller høgskole.  

 

Pensum 

 
https://bibsys-
vd.alma.exlibrisgroup.com/leganto/public/47BIBSYS_DIAKON/lists/3342714750002247?auth
=SAML 
 
Totalt 712 sider 
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