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Om studieprogrammet 

Studiet i Universitets- og høgskolepedagogikk fokuserer på utvikling av nye undervisningsmetoder og 

didaktisk kompetanse tilpassa undervisning av studenter. Hensikten med Universitets- og 

høgskolepedagogikk er å gjøre deltakerne fortrolige med grunnleggende begreper, modeller og teori 

som bidrar til innsikt i hva læring er, og hvordan en kan fremme studenters læring i egen 

undervisning. Betydelig vekt blir lagt på å utvikle deltakernes innsikt i vesentlige sammenhenger 

mellom undervisning, læring og vurdering, slik at de selv blir bedre i stand til å planlegge, 

gjennomføre og dokumentere resultatene av egen undervisning.  

Målgruppe 

Målgruppen for studiet er ansatte i undervisningsstillinger i universitets- og høgskolesektoren.  

Opptak og rangering 

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Studiet er primært rettet mot tilsatte som har undervisningsoppgaver i barnehage- og grunnskole-

lærerutdanning, og som mangler eller ønsker å styrke sin høgskolepedagogiske basiskompetanse. Det 

forutsettes at deltakerne har undervisningsoppgaver mens de gjennomfører emnet. 

 



Generell studieinformasjon  

Studieplanen er det mest sentrale informasjonsdokumentet for alle som er tatt opp på 

studieprogrammet, og alle deltakere er forpliktet til å gjøre seg godt kjent med denne. 

 

Studieprogrammets nivå, varighet og omfang 

Studieprogrammet består av 15 studiepoeng og er samlingsbasert og går over to semester med 

avsluttende vurdering i andre semester. Studiet er organisert i fire samlinger à to dager, og en 

avsluttende samling på en dag. Studiet legger opp til selvstendig arbeid imellom samlingene. 

Læringsutbytte  

Se emnebeskrivelsen. 

Arbeids-, lærings- og vurderingsformer 

I studieperioden vil det være samlinger på utdanningsinstitusjonene og utenfor campus. Mellom 

samlingene forutsettes det selvstendig arbeid. 

Sentrale arbeidsmåter i studiet vil være en kombinasjon av praktisk øvelser og teoretiske 

refleksjoner. Det forutsettes at deltakerne bidrar aktivt gjennom kollegaveiledning, felles refleksjoner 

og individuelle framlegg.  

 

Obligatorisk tilstedeværelse 

Det er krav om obligatorisk tilstedeværelse i all undervisning. Ved særlige grunner kan det etter 

søknad med dokumentasjon innvilges fravær opptil 20 %.  

Obligatoriske arbeidskrav 

For å kunne fremstille seg til avsluttende vurdering må kandidaten ha oppfylt alle obligatoriske 

arbeidskrav, jf. § 5-2 i Forskrift om studier ved DMMH. Arbeidskrav vurderes til godkjent/ikke 

godkjent. Her gjelder «Reglement for eksamen, arbeidskrav og tilstedeværelse». 

Vurdering 

Avsluttende vurdering i studiet består av en individuell semesteroppgave basert på et gjennomført 

pedagogisk utviklingsarbeid. Semesteroppgaven presenteres både skriftlig, i form av en poster, og 

muntlig, i form av en muntlig eksamen. 



Karakteruttrykket er bestått /ikke bestått, bygd på en helhetlig vurdering av skriftlig og muntlig del av 

eksamen. Alle deler må vurderes til Bestått. 

For ytterligere informasjon om eksamen, sensorordninger og vilkår for å gå opp til ny eller utsatt 

eksamen, se Forskrift om studier ved DMMH. 

 

Kvalifikasjon 

Det utstedes karakterutskrift etter fullført studieprogram.  

 

Emnebeskrivelse 

Emnekode VUUHP6000 

Emnenavn Universitets- og høgskolepedagogikk 

Omfang 15 sp 

Faglig nivå Videreutdanning på bachelornivå 

Undervisningssemester Høst/Vår 

Undervisnings- og 

eksamensspråk 

Norsk 

Forkunnskapskrav Se opptakskrav 

Emneinnhold  lærings- og kunnskapssyn 

 emne og programdesign 

 undervisnings-, lærings- og vurderingsformer 

 mikroundervisning og presentasjonsteknikk 

 veiledningsmetoder 

 digitale verktøy 

Forventet læringsutbytte for 

emnet 

Kandidaten skal etter studiet ha kunnskap, ferdigheter og 

kompetanse som gjør at kandidaten:  

 kan analysere og forholde seg kritisk til aktuelle 

styringsdokumenter knyttet til undervisning i høyere 

utdanning og anvende dette til å strukturere og 

formulere emne- og programplaner  

 kan selvstendig og i samarbeid med kolleger anvende 

sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder til å 



gjennomføre undervisning, formidling, veiledning og 

vurdering på en måte som fremmer studenters læring  

 kan analysere og forholde seg kritisk til eget lærings- og 

kunnskapssyn, og kommunisere faglig og analytisk til 

egen undervisningspraksis 

 kan analysere eksisterende teorier og metoder som 

grunnlag for læringsaktiviteter, undervisnings- og 

vurderingsformer i forhold til studenters læringsutbytter 

 kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye 

områder for å gjennomføre avanserte pedagogiske 

utviklingsarbeid som omhandler egen undervisning 

 kan innhente data og analysere tilbakemeldinger fra 

studenter, kolleger og praksisfeltet til å utvikle egen 

undervisning 

Obligatoriske arbeidskrav Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man 

kan fremstille seg til eksamen i emnet: 

1. Analyse og refleksjonsskriv fra BIGGS’  film om 

«constructive allignment» (gruppeoppgave) 

2. Individuelt refleksjonsnotat fra kollegaveiledning 

3. Individuell gjennomføring av mikroundervisning i halv 

klasse 

Oppfylt krav om tilstedeværelse i undervisningen. 

Vurderings- 
ordning 

Vekting Omfang/ 
varighet 

Hjelpe-
midler 

Arbeidskrav 
pr eksamen 

Sensur Tid 

Individuell 

semesteroppgave 

(poster) 

Begge del-
eksamen 
må være 
bestått for 
å få 
bestått 
karakter 

  Alle  Intern og 
ekstern  

Vår 

Muntlig eksamen 15 minutter  Alle Intern og 
ekstern 

Vår 

Karakterskala Bestått/Ikke bestått 

Emneansvarlig Trond Løge Hagen 

Vektingsreduksjon  

Læremidler/Pensum 
Kommer i eget skriv 

 
 

 


