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Navn

Bachelorprogram i pedagogikk – studieretning pedagogikk
Bachelorprogram i pedagogikk – studieretning spesialpedagogikk

Oppnådd grad

Bachelorgrad i pedagogikk

Omfang

180 studiepoeng (ECTS). Normert studietid er 3 år

Opptakskrav,
forkunnskapskrav,
anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Yrkesmuligheter/
Målgruppe

Bachelorgraden kvalifiserer særlig for arbeid i skoleverket, men også for arbeid i

Det er egne opptakskrav for studieretning spesialpedagogikk.
Opptakskrav til studieretningen i spesialpedagogikk er avlagt førstesemester i
bachelorprogrammet i pedagogikk (Ex.phil, Ex.fac, PED-0001), tilsvarende eller den
pedagogiske fordypningen i grunnutdanningen for førskolelærerutdanning (FLU),
allmennlærerutdanning (ALU) eller faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag
(PELU).

annen offentlig og privat virksomhet. Utdanninga passer i yrker hvor arbeidet
består i undervisning, utdanningsadministrasjon, tilrettelegging av læringsmiljø,
rådgivning, konsulentvirksomhet, utredningsoppgaver og liknende. Du kan også
kvalifisere deg for arbeid i kultursektoren ved å velge støttefag innen kunst og
litteratur. Bachelorstudiet i seg selv gir ikke undervisningskompetanse.

Læringsmål
studieretning
pedagogikk

Etter endt studium og oppnådd grad skal studentene ha følgende læringsresultat:
Kunnskaper og forståelse:



Kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger
innenfor det pedagogiske/spesialpedagogiske fagfeltet

Ferdigheter.



Kunne analysere pedagogisk/spesialpedagogisk
fagstoff og trekke egne slutninger

Kompetanse:



Kunne formidle informasjon, teorier, ideer og
problemstillinger innenfor det
pedagogiske/spesialpedagogiske fagfeltet både skriftlig
og muntlig




Kunne utføre prosjektarbeid

Kunne foreta selvstendige forsknings- og
yrkesetiske vurderinger

Læringsmål
studieretning
pedagogikk

En kandidat med bachelor pedagogikk - studieretning spesialpedagogikk skal ved
oppnådd grad:



Kunne jobbe med lærevansker og ulike
funksjonshemninger



Ha kunnskap om grunnleggende problemstillinger
innen fagområdet spesialpedagogikk (f.eks. forsinket
utvikling vs. utviklingsavvik)



Ha kunnskap om grunnleggende teorier, metoder og
begreper innenfor fagområdet spesialpedagogikk



Kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innen det
spesialpedagogiske forskningsfeltet



Kjenne til og kunne anvende relevante fag - og
yrkesetiske problemstillinger

Innhold og
undervisning

Forelesninger, seminarer og seminarframlegg, kollokvium og skrivekurs.

Oppbygging

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Studieretning
pedagogikk

1. semester
(høst)

FIL-0700 Examen
philosophicum,
Tromsøvarianten

EXF-0710 Examen
facultatum ved
HSL-fakultetet

PED-0001 Innføring i
pedagogikk

PED-1005 Pedagogiske
grunnlagsproblem

PED-1001 Barn og PED-1002
unges utvikling
Pedagogisk
refleksjon og praksis

SVF-1050
Samfunnsvitenskapelig
metode

PED-1003
Utdanning og
oppdragelse i
historisk
perspektiv

2. semester
(vår)
3. semester
(høst)
4. semester
(vår)

Valgfrie emner

5.semester
(høst)

Utenlandsopphold eller valgfrie emner

6.semester
(vår)

PED-2001 Tematisk
fordypning

PED-1004
Kulturpedagogikk

PED-2002 Prosjektoppgave

Oppbygging

Semester

10 studiepoeng

10 studiepoeng

Studieretning
spesialpedagogikk

1.
semester
(høst)

FIL-0700 Examen
philosophicum,
Tromsøvarianten

EXF-0710 Examen
PED-0001 Innføring i
facultatum ved HSL- pedagogikk
fakultetet

PED-1010 Tilpasset og
inkluderende
opplæring

PED-1001 Barn og
unges utvikling

2.
semester
(vår)
3.
semester
(høst)
4.
semester
(vår)

PED-1012 Lærevansker i individ- og
systemperspektiv

10 studiepoeng

PED-1011 Normalitet,
avvik og
funksjonshemning

Nytt emne:
Språk- og
matematikkvansker

Nytt emne:
Relasjonsvansker og
psykososial
problematferd

Valgfritt emne

Nytt emne:
Nytt emne:
Spesialpedagogisk
Spesialpedagogisk
5.semester
refleksjon og praksis samarbeid (b.hage,
(høst)
skole, PPT,
Barnevern, Helse)
Justert PED-2011

6.semester Pedagogisk og
(vår)
spesialpedagogisk

Valgfritt emne

SVF-1050
Samfunnsvitenskapelig
metode

PED-2012 Bachelorgradsoppgave i
spesialpedagogikk

veiledning

Språk

Norsk

Emnene har forskjellige eksamensformer: hjemmeeksamen, skoleeksamen og

Eksamen og
vurdering

mappeeksamen. I enkelte emner inngår muntlig eksamen.

Pensum

Reviderte pensumlister vil foreligge til studiestart.

Utenlandsopphold

Bachelorstudenter i pedagogikk kan ha utenlandsopphold ved University of
California (Berkeley), USA, ved Granada-universitetet i Spania eller ved Institute of
Education, London. Studentene kan dessuten søke om opphold ved de fleste
universiteter i Norden gjennom Nordplus-programmet.

Videre studier

Fullført bachelorstudium innen studieretning pedagogikk kvalifiserer for opptak på
toårig masterprogram i pedagogikk. Fullført bachelorstudium innen studieretning

Begge
studieretninger

spesialpedagogikk kvalifiserer for opptak på toårig masterprogram i
spesialpedagogikk. Bachelorprogrammet i pedagogikk kvalifiserer også for opptak
til masterprogrammet i visuelle kulturstudier og flere tverrfaglige
masterprogrammer, blant andre urfolksstudiet og fredsstudiet ved UiT Norges
arktiske universitet.
Bachelorprogrammet i pedagogikk, studieretning spesialpedagogikk kvalifiserer til
videre masterstudier i spesialpedagogikk. Masterstudiet gir studentene
spesialisering, og dermed flere yrkesmuligheter. Med mastergrad kan studentene
for eksempel få jobb i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste (PPT) og på
kompetansesentre.

