
Sist oppdatert 03.06.2019 

Studiehefte for Praktisk-pedagogisk 
utdanning for allmenne fag 
Dokumentet vil bli kontinuerlig oppdatert og informasjonen som ennå ikke er fylt ut vil bli klar i tiden 
fram mot studiestart. 

Studiested Stord  

Velkommen til PPU-studiet. Dette hefte gir informasjon om mange av de forholdene som omhandler 
studiet. Det vil være gjeldende for hele studieåret og kan brukes som oppslagshefte dersom det skulle 
dukke opp noe underveis. Vi har samlet mye av den informasjonen som gis muntlig de første dagene i 
året og på nettet, men av erfaring vet vi at det kan være hensiktsmessig å sortere ut det som er 
relevant for akkurat dette studiet på en plass. Det vil komme endringer i dokumentet og det er den 
versjonen som til enhver tid ligger på nett som er den gjeldende informasjonen.  

Innhold 
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Organisering og arbeidsformer i studiet 
Studiet består av 30 studiepoeng pedagogikk og 30 studiepoeng fagdidaktikk. Disse er fordelt likt i to 
emner:  

• Ledelse av læreprosesser (1.året) 
• Skolen i samfunnet (2. året) 

Studiet skal knytte teori og praksis sammen til et helhetlig og integrert studium og 
gi framtidige lærere nødvendig startkompetanse. Gjennom å ha en forskende tilnærming 
til lærestoffet vil du som student kunne tilegne deg viktige ferdigheter, erfaringer og kunnskaper for 
å oppnå en slik profesjonsfaglig kompetanse.    
Studiet er organisert som en fleksibel, samlingsbasert og nettstøttet utdanning. For å kunne melde 
seg opp til eksamen må studenten ha minimum 80% frammøte på samlingene.  
Undervisningen kan bli lagt til helg og deler av den fagdidaktiske undervisningen kan foregå på et 
annet studiested en der du er tatt opp som student. Dette vil gå fram av samlingsplanen i 
studieheftet for hvert studieår.  

Studentaktive arbeidsformer 
Som student ved denne lærerutdanningen er målet at du skal få utvikle både praktisk og teoretisk 
kunnskap om og forståelse av en lærers pedagogiske valg og didaktiske handlingsrom. Dette skal du 
videre kunne gjøre aktivt bruk av i ditt eget møte med kompleksiteten i skolehverdagen. Får å få det 
til vil du møte en rekke ulike og studentaktive arbeidsformer og du er forventet å delta i disse.  

I alle samlingene blir det lagt til rette for utstrakt studentaktivitet i form av arbeid med tekster, 
gruppeoppgaver, presentasjoner, case- diskusjoner, øvelser, seminargrupper medstudentveiledning 
m.m. I vår organisering av studiet har forelesningen også sin plass, men ingen arbeidsform spiller 
hovedrollen alene. Det er samspillet arbeids- og læringsformene imellom som kan bidra til at du som 
studenten oppnår det læringsutbyttet det jobbes med i studiet. 
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Samlinger m/tema (semesterplan for 1921-kullet)  
Informasjonen som ikke er fylt ut vil bli klar i tiden fram mot studiestart. 

1. studieår Uke Dato Hovedtema Pensum  
      
Samling 1 36 2.-4. september Læreren   
Samling 2 42 14.-16. oktober Lærerens profesjonsgrunnlag   
Samling 3 48 25.-27. november Eleven   
Samling 4 2 6.-8. januar Læringen   
Samling 5 7 10.-12. februar Skolens mandat, oppgaver og innhold   
Samling 6 12 16.-18.mars    
Eksamen      

Arbeidskrav 
Informasjonen som ikke er fylt ut vil bli klar i tiden fram mot studiestart. 

Leiing av læreprosessar.  

Arbeidskrav  Fag  Tema 
?? 

Form                      

Arbeidskrav 1 Pedagogikk Observasjon/ 
Lærarrolla 

Skriftleg 

Arbeidskrav  2 
 

Pedagogikk 
Fagdidaktikk? 

Læringsperspektiv 
Vurdering 

Blogg ? 

Arbeidskrav  3 Pedagogikk  
fagdidaktikk 

Klasseleiing 
 

Før/under/etter 
praksis 
Skriftleg/munnleg  

Arbeidskrav 4 Fagdidaktikk 
 

Val ulike tema Munnleg/skrifteleg  

Arbeidskrav 5 Pedagogikk Danning- kritisk 
tenking 

Munnleg  gruppe  

    
 

Skulen i samfunnet.  

Arbeidskrav Fag  Tema 
?? 

Form                      

Arbeidskrav 1 Pedagogikk Lærar i utvikling Fou –oppgåve 
 

Arbeidskrav 2 Fagdidaktikk 
pedagogikk 

Bærekraft-tverrfagleg 
,fleirfagleg 

Skriftleg/munnleg 

 
Arbeidskrav 3 
 

Fagdidaktikk 
pedagogikk 

 
Utfordringar i praksis 

Munnleg/skriftleg 
Refleksjonsnotat 

Arbeidskrav 4 Pedagogikk  Tverrprofesjonelt  
samarbeid 
 

Refleksjonsnotat 

NB! Førebels arbeidskrav – kan bli justeringar. Meir informasjon om arbeidskrav i canvas.   
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Praksis  

Studenten har selv ansvar for å finne praksisplass. Ved behov kan praksiskoordinator ved HVL hjelpe 
til med å finne praksisplass. Når en har funnet en praksisskole og praksislærer, skal du fylle ut og 
sende inn en praksisplan til godkjenning. 
 
Praksisplanen kan ikke sendes til godkjenning, før du har levert godkjent politiattest til HVL. 
 
Har du allerede jobb i skolen, kan praksis i ett av studieårene foregå på egen arbeidsplass. Rammene 
for praksis på egen arbeidsplass er beskrevet i eget punkt. 
 
I praksis skal du gjennomføre observasjoner, ha ansvar for planlegging og gjennomføring av 
undervisning, og delta i vurderingsarbeid i samarbeid med praksisveileder. Du skal videre delta i de 
møter og samarbeidsfora som hører naturlig med på det praksisstedet der praksisen gjennomføres. 
Progresjonen går dermed fra å ha en observasjonsrolle i klasserommet til å fungere selvstendig i 
lærerrollen med alt hva det innebærer. 
 
Det er praksislæreren din som har ansvaret for godkjenning av praksisen, men en praksislærers 
arbeidet består av mer enn vurdering. Praksisen skal ifølge nasjonale retningslinjer for praktisk-
pedagogisk utdanning for allmennfag være både variert, veiledet og vurdert og dette ansvaret er det 
praksisskolen som påtar seg. Som student skal du imidlertid ikke oppleve praksisdelen av studiet som 
avskåret fra det som ellers foregår i studiet av mer teoretisk karakter. For å unngå et unødvendig 
skille mellom praksis og teori er det viktig med et samarbeid mellom deg, studiestedet og 
praksislæreren din. I løpet av studiet skal du, praksislærer og den læreren som har fagansvar 
for deg, ha flere møter i forbindelse med praksisavviklingen. Disse kan foregå over nett eller som 
fysiske møter i forbindelse med praksisoppfølging. 
Ytterligere avklaringer rundt dette vil avtales i praksisplanen din (Se eget punkt).   
 
Praksisopplæringen første studieår har et omfang tilsvarende 30 arbeidsdager og dette utgjør 250 
arbeidstimer. Praksisen skal bestå av: 
 

a. Egen undervisning: minimum 50 timer.  
b. Egen planlegging på praksisskolen: minimum 50 timer  
c. Undervisningsrelaterte aktiviteter: minimum 30 timer (teamarbeid, foreldremøter, 

samarbeidstid, felles planlegging mm)  
d. Observasjon: minimum 20 timer  
e. Veiledning: 25 timer  

  
Punktene a.-e tilsvarer 175 timer. De siste 75 timene disponerer du og praksislærer fritt på punktene 
a.-d.  

https://www.uhr.no/_f/p1/i13d351d8-d4a8-4c93-ac64-f0d2fbbdc6c6/godkjente-retningslinjer-ppu.pdf
https://www.uhr.no/_f/p1/i13d351d8-d4a8-4c93-ac64-f0d2fbbdc6c6/godkjente-retningslinjer-ppu.pdf
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Praksis skal i hovedsak gjennomføres i opptaksfaget ditt, men for at praksisen skal kunne bli 
helskaplig og gjennomførbar kan studenten undervise i andre fag etter avtale med rektor 
og praksislærer.  
 
PPU-utdanningen går over to år. Ett av årene skal praksis være i videregående skole, det andre i 
grunnskolen (5.-10.trinn). Du velger selv rekkefølgen. 
For studenter med fagbakgrunn i utøvende og skapende kunstfag kan inntil 50 % (ett av studieårene) 
av praksis foregå i kulturskolen. 
 
Praksisplan 
Praksisplanen er en avtale som du, praksisskolen og HVL inngår og som må være godkjent av HVL før 
du kan starte i praksis.  
Praksisplanen skal gi informasjon om hvordan punktene over er planlagt i praksisopplæringen. 
Planen skal signeres av deg som student, praksislæreren din og rektor/ledelsen ved praksisskolen.  
Avtalen skal leveres i Canvas. 
 
Praksisperiodene  

• Minimum 10 timer med observasjon må gjennomføres i første semester og er knyttet til 
arbeidskrav 1.  

• Undervisningspraksis: Du må ha minimum 10 timer egen undervisning hvert semester. 
 

Praksis på egen arbeidsplass  
Dersom du skal gjennomføre praksisopplæringen din ved egen arbeidsplass er det mulighet for dette 
i ett av studieårene. Du skal da ha minimum seks veiledningsforløp per år som dokumenteres i sin 
helhet og deles med praksislærer, en gruppe medstudenter og faglæreren din ved studiestedet. Et 
veiledningsforløp består av følgende element:  
 

1. Plan for timen  
2. Praksislærers respons på planen  
3. Observasjonsnotat fra timen  
4. Etterveiledning  
5. Referat fra etterveiledningen med plan for videre læring  
 

Dokumentasjonen leveres i en egen elektronisk plattform kaldt MOSO.  

Anbefalt litteratur 
Listene vil bli lagt ut på HVL sine hjemmesider. Lenke vil komme her. 

Eksamen 
Vurderingsform: 
Oppgave 
Sensorveiledning:  
Blir gjort tilgjengelig i Canvas 

Studentmedvirkning 
Hver klasse skal velge en representant som kan sitte i referansegruppa for studiet. I denne gruppa 
skal også en representant faglærerne, studiekoordinator og studieprogramansvarlig være tilstede. 
Her kan studentene ta opp forhold som dukker opp og drøfte mulige justeringer av 
læringsaktivitetene underveis. Referansegruppa skal ha to møter i året, jul og vår. 
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Viktige lenker 
Lenkene vil bli klare i tiden fram mot studiestart. 

Studieprogramplan 

Emneplan 

Forskrift 

Nasjonale retningslinjer 

Nasjonal strategi for lærerutdanning 2025 

Kontaktpersoner 
Studiekoordinator: Arne Kaldestad 

Praksiskoordinator: Øyvind Storebø 

Studieveileder:  

Studieprogramansvarlig: Anne Kristin Rønsen 

Profesjonsveiledere: 
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