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Forord 
 
 
Denne rapporten består av en kort beskrivelse og en studentvurdering av Høgskolen i 
Vestfolds nyoppstartede studium Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) året 2005/2006. 
Som koordinator for studiet, fikk jeg våren 2006 i oppdrag å skrive en evalueringsrapport av 
studiet. Oppdraget ble gitt av studieleder Anne Fængsrud. 
 
Takk til min veileder, professor Halvor Bjørnsrud, for faglig inspirasjon og konstruktive 
tilbakemeldinger.. 
 
Takk til min kollega og samarbeidspartner Roar Engh, som bygget opp PPU-studiet sammen 
med meg. 
 
 
 
 
Horten, oktober 2006 
Eli Kari Høihilder  
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1.0 Innledning 
  
Ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Vestfold har det vært nedlagt et langsiktig 
arbeid for å etablere et praktisk pedagogisk studium. Ledelsen ved avdelingen har ønsket å 
inkludere et PPU-studium i de faglige og læringsmessige visjoner som gjennomsyrer 
allmennlærutdanningen for øvrig. Da vi fra departementalt hold fikk klarsignal for å 
igangsette studiet året 2005-06, var det en forutsetning at vi skulle følge retningslinjene ved 
avdeling for lærerutdanning i forhold til den sosiokulturelle læringsplattformen basert på 
digitale mapper og studentsamarbeid.  
 
Rapporten søker å besvare følgende problemstillinger:  
Hvordan blir kompetansemålene i Rammeplanen for PPU-studiet ivarettatt gjennom studiet 
i pedagogikkfaget? Hvordan kan studiets innhold og organisering eventuelt forbedres?  
 
Som en av to ped-lærere i PPU, i tillegg til min funksjon som PPU-koordinator, ser jeg det 
som en noe utfordrende oppgave å skrive en rapport som ikke er subjektivt preget. Jeg velger 
derfor å ta utgangspunkt i studiets mål slik de er formulert i grunnlagsdokumentene for studiet 
før jeg kort skisserer organiseringen. Jeg lar deretter studentenes egne oppfatninger komme til 
uttrykk i forhold til måloppnåelse. Da prosessen med denne rapporten ble satt i gang før de 
fagdidaktiske studiene ble fullført, vil det være høstsemesteret (pedagogikk, modul 1) som 
ligger til grunn for studentenes vurderinger. 
 
Rapportens formål er å gi en vurdering av studiet og studenters erfaringer i forhold til 
intensjoner for studiet og de nedfelte forskrifter og retningslinjer sentralt og lokalt. 
Målgruppene for rapporten er studenter, lærere og ledelse ved Praktisk pedagogisk utdanning 
så vel internt som eksternt. Mandatet er hentet fra studiets fagplan, der det blant annet står: 
Fagplanen er under stadig vurdering og utvikling og kan justeres når en har kommet litt inn i 
studieåret. Etter første studieår foretas nødvendige revisjoner med tanke på neste studieår. 
Både studenter og lærere skal være med i dette planutviklingsarbeidet (Rammeplanen for 
lærerutdanning 2003, s.10)  
 
For å systematisere rapporten i størst mulig grad, har jeg valgt å besvare den første 
problemstillingen i kapitel 2, og strukturere dette kapitlet ut fra de fem overordnede 
målområdene i Rammeplanen PPU. I kapitel 3 vil jeg gi en oppsummering av studentenes 
innspill til innholdsmessige og organisatoriske forbedringer av studiet. Siden PPU er et delvis 
nettbasert deltidsstudium, har vi aktivt benyttet oss av innlegg på Classfronter (CF) som 
kommunikasjonskanal. Ved å engasjere studentene i denne evalueringen, vil  forhåpentligvis 
rapporten belyse studentenes måloppnåelse innenfor de ulike målkategoriene faglig 
kompetanse, didaktisk kompetanse, yrkesetisk kompetanse, sosial kompetanse og endrings- 
og utviklingskompetanse. Andre aktører i studiet; praksiskonsulenter, praksislærere, 
studieleder og faglærere, vil i en senere rapport bli intervjuet ut fra øvrige målområder i 
rammeplan og praksisplan.  
 
For å systematisere rapporten i størst mulig grad, har jeg valgt å besvare problemstillingene ut 
fra de fem overordnede kompetansemålene i rammeplanen. 
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2.0 Fagplan 
 
PPU-utdanningen ved Høgskolen i Vestfold går over 4 semestre med oppstart høsten 2005 og 
avslutning våren 2007 (Se vedlegg 1).  
 
For utdanningens formål og egenart vises det til rammeplanens kapittel 2.1 der følgende 
generelle kompetanseområder er fremhevet:  

•  Faglig kompetanse og refleksjonsevne  
•  Didaktisk kompetanse  
•  Sosial kompetanse  
•  Endrings- og utviklingskompetanse  
•  Yrkesetisk kompetanse  

Fagplanen er en konkretisering av målene som fremheves i rammeplanen, og skal forplikte 
avdelingen og dens lærere, studentene og praksisinstitusjonene i forhold til utdanningsloven 
og rammeplanen. 
(http://wwwlu.hive.no/studietilbud/allmenn/praksis/pdf_dokumenter/rammeplan2003.pdf, s.3) 
 
Siden PPU er et delvis nettbasert deltidsstudium, har vi aktivt benyttet oss av innlegg på 
Classfronter som kommunikasjonskanal. Denne digitale læringsplattformen vil heretter i 
rapporten bli benevnt som CF. Ved å engasjere studentene i en slik form for evaluering, vil  
forhåpentligvis rapporten belyse studentenes måloppnåelse innenfor de ulike målkategoriene 
faglig kompetanse, didaktisk kompetanse, yrkesetisk kompetanse, sosial kompetanse og 
endrings- og utviklingskompetanse. Andre aktører i studiet; praksiskonsulenter, praksislærere, 
studieleder og faglærere, vil i en senere rapport bli intervjuet ut fra samme overordnede 
målområder i rammeplan og praksisplan.  
 
   

2.1 Organisering av evaluering 

 
Det ble avholdt 2 evalueringsmøter med de to tillitsvalgte studentene i løpet av 
høstsemesterets 5 samlinger. I tillegg var det en muntlig underveisvurdering og en avsluttende 
muntlig vurdering med hele teamet samlet. Studentene besvarte evalueringsskjema på CF 
foretatt av IKT-seksjonen. Svarene ble senere kvantifisert og oppsummert med at studentene 
var godt fornøyd med studiet. I egenskap av studiekoordinator og ped-lærer, la jeg jevnlig ut 
spørsmål til diskusjon på CF, og på nettsiden ble det gitt informasjon av betydning for alle. 
Det ble skrevet referat fra samtlige møter. I tillegg var det møte før og etter praksis med 
faglærere, praksisveileder, studiekoordinator og studentene i forbindelse med 
praksisperiodene høst og vår. 
 
 
Mine spørsmål er merket EK, studenter og øvrige informanters svar er anonyme. Innlegg på 
CF var et av mappekravene i pedagogikk høsten 05, og samtlige studenter engasjerte seg her. 
Nettsiden er passordbelagt, og bare PPU-studenter og deres faglærere har adgang til siden. 
Spørsmål som ble aktuelle i forbindelse med ferdigstillelse av denne rapporten, ble lagt ut på 
diskusjonsforum medio mars 06. Studentene ble oppfordret til å besvare gjennom min e-post 
og informasjon på studiets nettside. http://www-lu.hive.no/studietilbud/PPU/index.html 
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Siden sitatene fra lærere og studenter er hentet direkte inn fra innlegg på CF, vil 
språksjangeren i studentvurderingene reflektere at innleggene er klippet ut fra et 
diskusjonsforum.  
 
 
 

2.2 Faglig kompetanse 

PPU-studiet sikter mot å videreutvikle studentenes spesifikke faglige kompetanse. Den faglige 
kompetansen innebærer at studentene skal reflektere over relasjonen vitenskapsfag/skolefag 
og fagenes utforming og betydning i samfunnet, og den rolle pedagogikkfaget har for den 
profesjonelle lærer og i utøvelsen av læreryrket http://www-
lu.hive.no/studietilbud/PPU/host05.htm 

Studentenes faglige kompetanse ble søkt ivaretatt blant annet ved hjelp av forelesninger, 
gruppearbeid og arbeidsmapper i forhold til tilpasset opplæring som gjennomgående tema. I 
pedagogikk høsthalvåret 05, ble det lagt vekt på hva pedagogikkfaget innebærer, og hvilken 
betydning dette faget har for den profesjonelle lærer og forståelsen for hver enkelt elevs 
behov. Innføring i L97 generell del, opplæringsloven, læringsplakaten, tilpasset opplæring og 
barns læring og utvikling sto sentralt. Som pedagogikklærere delte jeg og min kollega før 
ansvaret i pedagogikk. Vi samarbeidet om presentasjonen av stoffet og organiseringen av 
gruppearbeid på samlingene og tilbakemeldinger til studentene på deres mappeoppgaver.  Det 
ble arbeidet med refleksjon over relasjonen vitenskapsfag/skolefag i forhold til forsknings- og 
utviklingsarbeid belyst blant annet ved hjelp av temaet tilpasset opplæring og lærerens 
handlingsrom. Litteratur og mappeoppgaver i forbindelse med samlingene, var lagt ut på 
nettsiden ved studiets oppstart. Stikkord til forelesningene og PowerPoint-presentasjoner ble 
lagt ut på forhånd eller i etterkant av forelesningene. http://www-
lu.hive.no/studietilbud/PPU/host05.htm  

I egenskap av studiekoordinator, oppfordret jeg tidlig i høstsemesteret studentene til å komme 
med tilbakemeldinger på CF 

EKH: I tråd med den prosessuelle undervisningen vi vil legge opp til på PPU, skal våre 
opplegg vurderes av dere studenter. 

Dette er en del av kvalitetssikringen av studiet, samtidig som det skal gi den enkelte student 
momenter i forhold til en drøfting/diskusjon, hvor flest mulige uttaler seg her på 
diskusjonsforum.  

Da tilbakemeldingene lot vente på seg, motiverte den ene tillitsrepresentanten sine 
medstudenter til å svare blant annet med følgende innlegg: Etter to samlinger sitter vi alle 
sammen igjen med et begrunnet førsteinntrykk av hvordan undervisningen legges opp. Fra 
forelesernes side er det kommet klare innspill om ønsket tilbakemelding på 
undervisningsopplegget. Derfor inviterer jeg  dere alle til å delta i en generell drøfting av 
hvor tilpasset undervisningen er til den type elever vi står som representanter for.  

En av studentene svarte følgende:  
Det er vanskelig å møte nye elever, spesielt voksne med masse utdannelse av ulike slag. Jeg 
syns starten på studiet var interessant og inspirerende. Gleder meg til å lese, og jobbe med 
pensum:) 
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En annen kom med denne uttalelsen: Mye bra, men har jo lest mye av det samme før i 
sosialpedagogikk. Litt irriterende å finne samme stoff som fra 10 år tilbake, men ser det som 
repetisjon. 
 
Diskusjonene blomstret etter hvert opp, og det ble en obligatorisk mappeoppgave at alle 
studentene skulle engasjere seg i diskusjonsforum på CF etter de første 15 vekttallene i 
pedagogikk høstsemesteret 05. 
 
EK: Hvordan vurderer dere den faglige kompetansen i ped så langt?  
 
Student 1: Min faglige kompetanse har vært økende for hver helgesamling vi har hatt i ped. 
Jeg har fått et mye tryggere teoretisk grunnlag å bygge min undervisning på, og ser 
sammenhenger mellom teori og praksis etter hvert som jeg og gruppa har arbeidet med 
mappeoppgavene. 
 
Student 2: Jeg synes det var litt frustrerende med så mye nytt stoff på en gang. 1000 siders 
pensum og mange oppgaver i tillegg til helgesamlinger, 3 ukers krevende praksis og fullt kjør 
til skriftlig eksamen, var frustrerende. Min faglige kompetanse har imidlertid fått et løft når 
det gjelder pedagogisk  refleksjonsnivå. Jeg har blitt tvunget til å tenke kritisk, men 
konstruktivt og helhetlig. Det har jeg hatt godt av. 
 
Student 3: Faglig sett, har det vært spennende å følge ped-undervisningen, og alle 
målområdene var nye for meg. Tidligere har jeg vært opptatt av praksis, og ikke sett det i 
sammenheng med teori. Selv om det er langt mellom liv og lære i teori og praksis, det viktig å 
reflektere over dette. Kriteriene for vurderingen var imidlertid ikke tydelige nok, og 
tilbakemeldingene på mappeoppgavene kunne vært langt mer konkrete i forhold til hva som 
kunne forbedres for meg som student..  

Student 4: Etter å ha ventet på et PPU-tilbud i Vestfold i mange år, opplevdes det svært 
positivt å få studieplass. Endelig skulle jeg nå få tatt den pedagogikken... Jeg har ikke blitt 
skuffet og opplevde forelesningene i høst som lærerike og interessante.  

Jeg har hatt godt faglig utbytte av samlingene og vil oppfordre PPU-studenter som kommer 
etter oss til å delta så mye på samlinger/forelesninger som mulig. Mappeoppgavene har vært 
greie å forholde seg til. Det har vært fint med konkrete oppgavetekster, synes jeg. 
Tilbakemeldingene har vært raske, gode og konstruktive.  

Student 5 gir dette rådet videre: Målområdene i rammeplanen er så vidt viktige for den 
enkelte student, at en mappeoppgave tilknyttet målområdene, kunne vært gjort som innføring i 
studiet. Alle PPU-studenter rådes til å sette seg inn i Rammeplanen PPU og Fagplanen 
pedagogikk. 
 
 
 
2.2.1 Kommentarer 
 
Som det kommer fram fra studentenes innlegg på CF, er det et forholdsvis stort sprik i deres 
oppfatning av sin faglige kompetanse. Noen mener at det pedagogiske stoffet har vært lite 
utfordrende, mens andre mener det har vært til dels tungt og vanskelig. Samlet sett, uttrykker 
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imidlertid studentene tilfredshet med sin faglige kompetanse i pedagogikk. De ser behovet for 
å forstå relasjonen mellom pedagogisk teori og den praktiske skolehverdagen (Bjørnsrud og 
Raaen 1996). Å ha tydelige kriterier for vurderingen, har stor betydning for læringen (Elstad 
m.fl 2005, Dale og Wærness 2006).   
 

2.3 Didaktisk kompetanse 

 
I følge Rammeplanen, skal PPU-studiet kvalifisere studentene til å kunne planlegge, 
begrunne, gjennomføre og vurdere undervisningen i overensstemmelse med prinsippet om 
tilpasset opplæring. De skal kunne forstå, bygge på og stimulere elever til å utvikle sine 
læringsstrategier, og bidra til konstruktivt og inkluderende skole- og læringsmiljø. I 
forbindelse med sin lærerrolle, skal studentene bli kvalifiserte til å ivareta funksjoner som 
leder, underviser, oppdrager og veileder for klassen og elevene. De skal kunne beherske ulike 
undervisningsmetoder og organisatoriske opplegg og dermed kunne variere arbeidet for å 
legge til rette lærings- og utviklingsprosesser for alle elever .  
Et av kriteriene ved PPU-studiet, er at alle studentene skal bruke IKT som hjelpemiddel både i 
sin egen undervisning, som informasjonssøking, kommunikasjon og dokumentasjon av 
kvalifikasjoner.  
(http://www-lu.hive.no/fagplaner/0506/ppu.htm) 
Den didaktiske kompetansen omfatter mange områder, blant annet bruk av IKT. Siden PPU-
studiet ble utlyst som et delvis nettbasert studium, vil jeg her konsentrere meg om IKT som 
del av den didaktiske kompetansen 
 
Det ble diskutert på ClassFronter om fordeler og utfordringer med mappemetodikk. Ved hjelp 
av studiets IKT-lærer, hadde alle studentene fått innføring i digitale mapper og Classfronter i 
løpet av september, og de faglige diskusjonene på CF var en obligatorisk del av studiet.  
 
I tråd med den åpne nettbaserte pedagogiske plattformen som ligger til grunn for de øvrige 
studiene ved allmennlærerutdanningen, var det nedfelt i fagplanen for pedagogikk at 
studentene skulle publisere sine dokumenter på egen hjemmeside før jul. http://www-
lu.hive.no/fagplaner/0506/ppu/planipedagogikk.htm 
Studentenes IKT-lærer hadde en ressurs på til sammen 50 timer for å gi de 45 studentene 
introduksjon og øvelse i CF samt etablering og hjelp til nettpublisering av arbeidsmappene og 
presentasjonsmappene.  
 
Det knyttet seg mange utfordringer både for lærere og ikke minst studenter i forhold til IKT. 
Åpne og lukkede mapper i CF ble brukt flittig i form av mappeinnleveringer og 
tilbakemelding i både åpne og lukkede mapper, men bare PPU-studenter og ped-lærere hadde 
adgang til disse siden. Dette kjentes trygt, selv om det for mange medførte en barriere å skulle 
legge ting synlige for andre. Offentliggjøring av stoffet gjennom publisering på  studentenes 
egne hjemmesider, ble imidlertid en langt større utfordring enn antatt. Å åpne opp sine 
eksamensoppgaver for hele verden, var en overvinnelse på mange måter. Jeg lar noen av 
innleggene på CF vise studentenes vurderinger av sin digitale kompetanse. 
 
E.K: Nå er dere ute på nett med  en hjemmeside. Snart blir den åpnet for hele verden. 
Hvordan føles det? Har dere noen yrkesetiske, faglige og gjerne personlige meninger i den 
anledning? 



 

 8 

Student 1: Oppgavene ligger nå åpent for alle, hvem som helst kan klikke seg inn og lese 
siden vår og laste ned våre oppgaver. Alt vi legger ut på hjemmesiden er linket til vårt navn, 
det er ingen anonym side. Man må kunne stå inne for det som legges ut på hjemmesiden. I en 
annen situasjon  ville en skriftlig eksamen ikke  blitt gjort tilgjengelig for andre enn sensor og 
faglærer. Presentasjonsmappa er vår skriftlige eksamen og det føles rart å offentliggjøre den.  

Student 2: Det er en ting jeg har tenkt en del på, nemlig hvor offentlige vi blir ved bruk av 
egen hjemmeside.  All respekt for at dette skal og må vi bruke som deltidsstudenter, men det 
slår meg at vi blir så aldeles tilgjengelige for alle og enhver!  Jeg husker for 20 år siden da 
ble det tatt en kopi til biblioteket, og det var det.  

Student 3: Personlig synes jeg det har vært veldig krevende å få denne hjemmesiden opp og 
gå, og det har vært avhengig av ganske mange faktorer. Er det verdt all den tiden det har 
tatt? Hadde det ikke vært like greit å bare levert inn eksamen i en "innleveringsmappe" slik vi 
har gjort med de andre oppgavene våre?  

Student 4: Jeg hører med i gruppen av dem som ikke akkurat kan kalles datakyndige, men 
syns det har vært forbløffende enkelt å lage min egen hjemmeside. Så jeg syns vi må gi IKT-
læreren litt "kred" for det! Da vi jobbet med hjemmesiden forrige helg ble jeg litt ivrig og la 
åpent ut for verden mine halvferdige oppgaver, noe jeg i ettertid kanskje syns var litt 
unødvendig. Men det legger et press på meg selv om at jeg må forbedre oppgavene og stadig 
legge ut bearbeida oppgaver. Som en med tidvis paranoide tanker har jeg en frykt for at noen 
på bussen en dag vil peke og le "der kommer hun, som har lagt ut dritdårlig oppgaver på 
nettet!", og at alle på bussen ler av meg. Men hittil har det gått bra :)  

Student 5: Som fremtidige lærere er det jo en bra ting hvis folk kan lære noe av det vi har 
jobba med i høst. Dessuten er denne offentliggjøringen for mitt vedkomne med på å skjerpe 
fokus på kildehenvisninger. Så alt i alt føler jeg meg litt blottlagt, men ganske stolt over å ha 
egen hjemmeside.  

Student 6: Kunnskapsdeling på denne måten er jo ikke ny. Gjennom min skolegang kopierte 
læreren ofte opp (med samtykke fra eleven) gode stiloppgaver som eksempel på hvordan det 
burde gjøres. Da jeg skrev min hovedoppgave i historie, gikk jeg videre gjennom diverse 
hovedoppgaver (i papirformat), som hjalp meg til å se hvordan tidligere studenter hadde 
tenkt. Den digitale utviklingen har gjort denne måten å innhente informasjon enklere. 

Student 7: Studieleder skriver på hjemmesida vår at autensitet i tekstskriving er viktig for alle 
skribenter. Det er jo nettopp det vi opplever ved å legge ut oppgavene våre på webben. Dette 
henger sammen med de erfaringene som er gjort innenfor mappemetodikken, der det viser seg 
at elevene legger mer vekt på de arbeidene som skal gjennomgås av medstudenter enn av 
læreren. Elevene er ofte mer direkte i sine tilbakemeldinger. Dette er bra! 
  
Student 8: Vår mulighet til å utveksle erfaringer gjennom nettmøter og forum på Classfronter, 
har ført til at vi, som aldri har brukt et slikt nettsted før, har blitt nysgjerrige, og etterhvert 
fortrolige med bruk av nettstedet. Vellykkede rollespill har vi også fått erfare, og denne typen 
"lek som læring" er god pedagogisk utvikling av vår egne roller som klasseromsledere, og 
som sosialt verktøy i en studentgruppe. Imidlertid har uerfarne hjemmesidesnekkere hatt 
problemer med å levere arbeider på egen side, og det har ikke alltid vært enkelt å oppdrive 
datahjelp i tøffe situasjoner. For de av oss som opplevd dette, har studiet fått en 
tilleggsutfordring som har vært direkte belastende.  
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Student 9: Kunnskaper i IKT er viktig for fremtidige lærere. Det er positivt at HVE satser på 
dette området. IKT kunnskapene internt i PPU- gruppa varierte stort. Det kunne kanskje vært 
lurt å nivådifferensiere dataundervisningen. Del gruppa i to. La de datakyndige elevene gå i 
en datagruppe, hvor minimumskrav for deltagelse i denne gruppa er nøye definert av læreren. 
La de som trenger ekstra dataassistanse gjerne møte opp en ekstra ”frivillig” helg. Tror en 
slik organisering kan fjerne en del frustrasjon. 

2.3.1 Kommentarer 
 
Mange av studentene engasjerte seg i diskusjon om deres oppnåelse av didaktisk kompetanse 
med hovedvekt på mappemetodikk, og det var den digitale kompetansen som hadde fokus 
kommentarene. Nivået på deres IKT-kompetanse var svært varierende innbyrdes i PPU-
gruppa, og i flere av innleggene kom det fram at studentene burde blitt inndelt i grupper etter 
sine IKT-ferdigheter. Det var mange gode forslag om å bruke erfarne med-elever som IKT-
faddere. Selv om noen av studentene blant annet hadde doktorgrad i forskjellige fag, var 
ferdighetene i data likevel dårlige. Enkelte hadde imidlertid IKT og media som valgfag fra 
ungdomstrinnet og videregående skole, og kunne derfor bistått sine medstudenter som IKT-
faddere og ressurspersoner i en oppstartsfase.  
 
Det knytter seg imidlertid flere dilemmaer til den didaktiske kategorien som dreier seg om 
gjennomføring av IKT i skolen, også av yrkesetisk art (Elstad og Turmo 2006). Hva kan en 
tvinge elever og studenter til å legge åpent ut på web-sidene av sine uferdige arbeider? Hvor 
er kvalitetssikringen av stoffet som ligger på nettstedene åpne for en hel verden? (Dyste og 
Engelsen 2005, Høihilder 2003).  
 
Siden Kunnskapsløftet (LK06) vektlegger IKT som dem femte grunnleggende ferdighet, og 
våre studenter skal ut i en skole med vårt nye læreplanverk som retningsgivende pedagogisk 
grunnlagsdokument, er det av stor betydning å gi dem kompetanse i digitale verktøy (Øhra 
2001) . PPU-studiet er delvis nettbasert, og i fagplanen vektlegges det å gi studentene 
kompetanseheving på det digitale feltet som en del av deres lærerprofesjon.  
 
Kunnskapsmessige, ferdighetsmessige og yrkesetiske hensyn viser imidlertid behovet for en 
felles refleksjon over digitale mapper i alle studier, og spesielt i et studium som PPU. 
Deltidsstudenter tilhører generelt en målgruppe som ikke har tatt del i den interne 
utdanningspolitiske debatten som har ført til at avgjørelsen om at studiene ved vår høgskole 
baserer seg på mappevurdering. Grunnlaget for denne vurderingsformen er åpne digitale 
mapper som skal publiseres, både som arbeidsmappe i løpet av arbeidsprosessen og til slutt 
som det endelige eksamensproduktet i form av en presentasjonsmappe. Tilbakemeldingene og 
diskusjonene blant PPU-studentene har manet til ettertanke vedrørende mappevurderingens 
pedagogiske hensikt. 
 

2.4 Yrkesetisk kompetanse 

 
Studentene skal vise ansvar, selvstendighet og engasjement i forhold til arbeidsoppgaver og 
elevomsorg. De skal kjenne lovverk og instruks for læreryrket, og fungere i samsvar med 
verdier og normer som er nedfelt i utdanningsloven og gjeldende læreplaner.  
Det er viktig å vise evne til kritisk refleksjon over egen væremåte, yrkesrolle i praksis og egen 
praksisteori. (http://www-lu.hive.no/fagplaner/0506/ppu/planipedagogikk.htm) 
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Omtrent halvparten av studentene hadde erfaring fra læreryrket gjennom kortere og lengre 
tids arbeid som lærere i grunnskole og videregående skole, og den yrkesetiske delen var i stor 
grad tillagt praksisperiodene og gruppearbeid med yrkesetikk som en av problemstillingene. 
Alle studentene uttrykte at samtalene med praksislærere og diskusjonene i praksisgruppene 
hadde vært verdifulle for deres yrkesetiske holdninger og refleksjoner, og de ville gjerne hatt 
flere plenumsdiskusjoner etter at de kom tilbake fra praksisperiodene. Utbyttet var delvis 
avhengige av den enkelte praksislærers engasjement. 

EKH: Hvordan vil du vurdere din måloppnåelse i yrkesetisk kompetanse? 

Student 1: Litteraturen om yrkesetikk generelt  kunne vært langt mer omfattende dette første 
året. Jeg har aldri vært i videregående skole før, og reglement for skolen, lover og instrukser 
burde i tillegg vært lest av oss på forhånd. Det var mer enn nok for oss å sette oss inn i 
elevenes pensum og planlegge vår deltakelse og undervisning.  

Student 2:Det var særlig verdifullt å reflektere over egen rolle i klasserommet i lys av hva 
yrkesrollen medfører. Praksislærers vurderinger og høgskolens besøk var nyttige, og først og 
fremst var grupperefleksjonene av stor betydning for meg som kommende lærer. Som ung og 
uerfaren, følte jeg meg bedre i stand til å handle etisk når jeg sto i en situasjon som krevde 
inngrep av meg. 

Student 3: På vårt vurderingsskjema fra praksis skal vår yrkesetiske kompetanse bli vurdert. 
For meg, innebærer dette blant annet at jeg beflitter meg på å henvende meg til hver elev på 
høvisk vis og med respekt. Dette har ikke alltid vært like lett, da jeg ikke ble behandlet på 
samme måten fra noen av elevene. Hadde jeg hatt klassen over lenger tid, ville det ikke blitt 
noe stort problem for meg å kjenne grensene. 

Student 4: Vi hadde hatt en god del relevant teori og en glitrende gjesteforelesning om 
tilpasset opplæring, men de yrkesetiske dilemmaene som var knyttet opp mot gjennomføringen 
av tilpasset opplæring, måtte vi selvsagt selv erfare i praksis. I hvor stor grad skulle jeg som 
lærer rettferdiggjøre ovenfor en elev at han skulle følge et helt annet opplegg i matematikk 
enn sin kamerat?  
 
Student 5: Gjennom vår gruppeoppgave om utfordringer ved tilpasset opplæring i praksis, 
fikk vi drøftet oss frem til viktige problemstillinger i forhold til gjennomføring av dette 
overordnede prinsippet i skolen. Flere av problemstillingene våre hadde ikke en faglig, men 
en yrkesetisk vinkling.Dette viser hvor opptatt vi kommende lærere er av yrkesetikk. 
 
Student 6: Hvordan kan vi forvente av våre elever at de følger opp våre forventninger og 
normer som unge mennesker så lenge vi selv som studenter ikke følger opp våre forpliktelser i 
forhold til oppmøte på forelesinger, gruppearbeid og andre obligatoriske og 
ansvarsoppgaver? 
 
Student 7: Når man studerer fagplanen, vil jeg si at temaet yrkesetikk burde vært tatt opp i 
starten av vårt studium, og ikke komme for fullt i andre modul. Det er etter min mening et 
tema som bør få langt større oppmerksomhet både i teori og praksis.  

Student 8:Praksislæreren var også veldig tradisjonell i sin undervisningsmetode. Jeg tror 
utbyttet av praksisperioden hadde blitt større hvis vi kunne fulgt flere lærere og flere klasser.  
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Jeg var litt engstelig for dette med hjemmeside og såpass med internett-bruk, men takket være 
en meget god IT-konsulent så gikk dette bra, og har bidratt til det positive inntrykket jeg har 
fått av mappeevaluering. Jeg synes det har fungert bra med mapper, det er en god form, men 
som jeg har nevnt i en eller to oppgaver så står jeg fortsatt på mine prinsipper om at man bør 
være varsom med økt pc-bruk....men det er en annen diskusjon! 

2.4.1 Kommentarer 
 
Studentene mener at de har fått verdifull innsikt i på det yrkesetiske feltet, men på 
diskusjonsforum ble ikke dette målområdet viet spesiell plass. Yrkesetikk som 
fordypningsområde kommer først inn i PPU 2, noe studentene mener er for seint. Å ha 
reflektert over yrkesetiske dilemma tidlig i studiet, vil kunne sette den enkelte student bedre i 
stand til å reflektere over handlingsalternativer.  Blant annet Hareide (1997 og 2001), Rydjord 
Tholin  (2003), Bergem (1994, 1998), Lingås (1999, 2005) og Christoffersen m.fl  (2005) er 
opptatt av at etiske verdier får en viktig plass i læreres utdanning. 
 

2.5 Sosial kompetanse 

Studentene skal utvikle sin sosiale kompetanse i forhold til hverandre og i forhold til å bidra 
til god evne til kontakt og kommunikasjon med enkeltelever og elevgrupper og deres 
foresatte. Et godt samarbeide med kolleger og ledere i skolen og andre parter i forhold til 
skolen er en viktig forutsetning i læreryrket. 
Både i teori og praksis rettes det fokus på den store betydningen læreren har som klasseleder 
og veileder for elevene  (http://www-lu.hive.no/fagplaner/0506/ppu/planipedagogikk.htm). 

EKH: Hvordan har utviklingen av din sosiale kompetanse vært? 

Student 1: En av de tingene mange av oss førstekullsstudenter har savnet, er muligheten til å 
kunne ta del i en kollokviegruppe. Det kan virke som om det er nødvendig med et initiativ fra 
høgskolen, om det skal etableres som en realistisk mulighet.   

Student 2: Når det gjelder praksisperioden, opplever jeg det som gunstig at vi danner en 
gruppe som i fellesskap kan forberede og evaluere gjennomføringen av undervisningen. Det 
er mye å hente av inspirasjon fra observasjon av andre i aktivitet og deres referering av din 
aktivitet. Ved det første møte med praksislæreren skulle jeg ønske, at denne kunne gi en fyldig 
orientering om hvordan han ønsker å gjennomføre den første perioden. 

Student 3: PPU studiet blir ved sin beskaffenhet kjennetegnet av mangel på kontinuitet i 
kontakten mellom studentene. Alle ting som kan avhjelpe dette må settes inn. Elementer som 
har ført meg til et nærmere møte med mine medstudenter : rollespill - diskusjonsforum - 
microteaching. Obligatorisk deltagelse på minst 2 kollokviemøter kan være en mulighet til økt 
kontaktflate både faglig og personlig. Fra forelesernes side kan det legges tilrette for økt 
deltagelse underveis i forelesningene ved at studentene forventes å stille forberedt i temaet 
som gjennomgås. 

Student 4: Min sosiale kompetanse har blitt aller best utviklet av å  jobbe i en liten 
studentgruppe i praksisen. Vi har utvekslet kunnskap og synspunkter, jeg har fått det 
nødvendige presset på meg til å gjøre skolearbeidet, og vi har hatt en dyktig praksislærer som 
har veiledet oss trygt. Han har gjort så godt han kunne, men har vært noe usikker på 
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høyskolens retningslinjer og forventninger. Dette vil han sikkert ta opp med dere selv, og det 
har ikke gått nevneverdig utover oss studenter.  

Student 5: Gruppepraksis var nyttig, da vi fikk muligheten til å diskutere med hverandre. 
Praksislærer var også prima. Personlig kunne jeg tenkt meg litt lengre sammenhengende 
praksisperioder. Praksisperioden burde også vært planlagt mer i henhold til skolens årshjul. 
Selv opplevde jeg at deler av den siste uken (av periode 1) forsvant litt som følge av tentamen. 
Kanskje kunne periode 1 praksis utsettes litt? 

Student 6: Når det gjelder praksisperioden, opplever jeg det som gunstig at vi danner en 
gruppe som i fellesskap kan forberede og evaluere gjennomføringen av undervisningen. Det 
er mye å hente av inspirasjon fra observasjon av andre i aktivitet og deres referering av din 
aktivitet.  

Student 7: Praksis har vært lærerikt, veldig fornøyd med skole og veileder. Jeg synes det har 
vært lærerikt med gruppepraksis. Vi var fire og denne gangen delt ved at to og to sto for 
undervisning og de andre to assisterte. Dette var nyttig for å kunne gi tilbakemeldinger til 
hverandre. Når det gjelder praksisperioden, opplever jeg det som gunstig at vi danner en 
gruppe som i fellesskap kan forberede og evaluere gjennomføringen av undervisningen. Det 
er mye å hente av inspirasjon fra observasjon av andre i aktivitet og deres referering av din 
aktivitet. Ved det første møte med praksislæreren skulle jeg ønske, at denne kunne gi en fyldig 
orientering om hvordan han ønsker å gjennomføre den første perioden 

2.5.1 Kommentarer 
 
Når man ser studentinnleggene i sammenheng med sosial kompetanse, er det en tydelig 
sammenheng mellom praksis og sosial kompetanse. Det er arbeidet og samværet i 
praksisgruppene som utvikler den sosiale kompetansen i størst grad, jfr blant annet Gretland 
(2000) og Juhlin (2005). Flere av PPU-studentene mener også at metoder som rollespill og 
microteaching bidrar til deres sosiale kompetanse, noe som blant annet understøttes i Olsen og 
Wøllner (2003) og Aagre (2000). Det er interessant å merke seg at studentene uttaler at 
diskusjonsforumet på Classfronter fungerer som et sosialiseringsverktøy. Dette harmonerer 
blant annet med Øhra (2001)og Dysthe og Engelsen (2003), som peker på at digital 
kommunikasjon er verdifull kunnskapsdeling og bidrar til å styrke elevenes sosiale 
kompetanse.  
 

2.6 Endrings- og utviklingskompetanse 

Studentene oppfordres til å kunne vurdere og diskutere både egen og skolens samlede 
virksomhet. Det er av stor betydning å være aktivt med på å prege utviklingen i faget/yrket, 
delta i lokalt utviklingsarbeid og styrke egen kompetanse. Studiet vil motivere for 
videreutvikling av egen kompetanse og egen styrke som konstruktiv kritiker (http://www-
lu.hive.no/fagplaner/0506/ppu/planipedagogikk.htm). 

Student 1: Vi som hadde praksis i videregående erfarte at elever i avgangsklassene, som alle 
er i en etableringsfase identitetsmessig, senket skuldrene og ga av egne faglige ressurser 
under vårt rollespill. Dette var en elevgruppe som vanligvis var lite aktive og meget sterkt 
knyttet til faglig korrekthet under dialog med læreren, men under dette opplegget hentet de av 
egne ressurser,  og brukte kunnskap og iderikdom som ikke nødvendigvis hadde tilknytning til 
"klonet" faglighet. Det handlet om å "tenke sjæl" , hvilket jeg personlig, synes er mer 



 

 13 

verdifullt enn rent oppgulp. Derfor tror jeg PPU- studiet bør fortsette med, og kanskje 
fokusere ennå mer på pedagogikk som sikter mot elevers læringsstil og læreres pedagogiske 
verktøykasse. 

Student 2: Ettersom vi står på terskelen til "Kunnskapsløftet" i praksis, bør de forandringer 
dette innbærer i praksis i norsk skole, få en stor plass i PPU- studiet i de neste par årene, da 
mange lærere i skolen i dag kan ha bruk for nye medarbeidere som fullt ut har forstått 
viktigheten av inkludering og tilpasset opplæring som et viktig element som har kommet for å 
bli, og som gjelder samtlige elever. 

Student 3: Jeg føler av jeg har fått raske tilbakemeldinger på mappeinnleveringer, raske svar 
på mail og god hjelp ved behov, i det hele tatt føler jeg at ansvarlige for studiet har vært 
veldig positive. Kunne tenkt meg mer om undervisningsmetoder, didaktikk tidligere i studiet, 
nå fikk vi det rett før praksis nr. 2. Trenger studiet å være så delt opp med halvår med PED 
og fagdidaktikk? Det siste halvåret mistet vi kontakten med hverandre.  

Student 4: ..ellers må jeg si at det er rått med egen hjemmeside, at det virkelig blir lagt ned en 
innsats for å få studiet til å fungere, og at det er lurt å ha et forkurs i IKT før neste kull hiver 
seg over forelesninger og mapper. 

Student 5: Høgskolen har vært smarte med å arrangere studiet i helgeblokker. Denne 
fleksibiliteten gjør at fulltidsarbeidene/studerende har muligheten til å følge studiet. 
Fleksibilteten gir HVE ett konkurransefortrinn i forhold til konkurrerende institusjoner. 
Likevel kunne for eksempel muligheten for at fremtidige studenter kan ta studiet på fulltid i 
helger vurderes. Blokkindelingen av faget kan invitere til det, hvis det er faglig forsvarlig. 

Student 6: Alt i alt er ppu studiet et meget godt studium. Føler jeg til stadighet får nyttig 
feedback som styrker min pedagogiske kompetanse. 

Student 7: Hvis en på samme måte som i fjor høst gjennomfører et rollespill, hvor den enkelte 
får i oppgave å gjennomføre en stilisering av en av hovedretningene innen pedagogisk 
læringsteori, vil det være mulig å bruke dette som utgangspunkt for drøfting i helgesamlinger 
og i Classfronter. Siden PPU studiet ved HVE er delvis nettbasert, vil den ovenstående 
forvarmingen lett kunne omsettes i en oppgavebesvarelse knyttet til en innføring i bruk av 
mapper - classfronter og et så tidlig som mulig møte med å skulle legge stoffet ut på nett.  

Student 8: Mappeoppgavene synes jeg har vært rimelige i vanskelighetsgrad, vi har fått god 
nok tid, og veiledningen har vært bra. Formen var helt ny for meg, men jeg ble positivt 
overrasket. 

Student 9: Praksisen har vært meget bra. Høgskolen har vært medgjørlig og fleksibel når det 
har kommet til inndeling på skoler, noe jeg synes var meget gledelig. Praksisskole og 
praksislærer blir selvsagt individuelt og har sånn sett ikke noe med høgskolen å gjøre, men 
jeg vil påpeke at for min del så var både lærer og skole meget bra. Samarbeid og 
tilrettelegging fungerte glimrende! Det som kan gjøres bedre i forbindelse med praksis er 
dokumentene fra Høgskolen, altså Praksiskontrakt og Vurderingsskjema osv... Disse kan 
fortsatt bli gjort mye mer oversiktlige og enkle å forstå...bedre informasjon på dette punktet er 
nødvendig! 
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2.6.1 Kommentarer 
 
Samtlige studenter er positive i forhold til måloppnåelse for sin utviklings- og 
endringskompetanse. De vektlegger utviklingen som har skjedd i forhold til deres innsikt i 
kunnskapsstoff, praksiserfaringer, IKT, veiledning og ansvarslæring (Engh 1999, Ogden 
2004). Mange trekker fram det betydningsfulle i å se sammenhengen mellom teoretiske 
læringssyn og praktiske lærererfaringer (Eidsvåg 2005). De fleste innlegg som kan relateres til 
dette målområdet og IKT, viser at organiseringen ved HVE har vært fleksibel, men at det var 
stor frustrasjon i forhold til presset som etableringen av egen hjemmeside og publiseringen av 
denne. Halvparten av studentene hadde liten eller ingen erfaring med IKT på andre måter en 
som skrive-verktøy, og selv om de hadde takket ja til et delvis nettbasert PPU-studium, hadde 
de ikke forstått hva dette ville innebære av arbeidsbelasting i forhold til tradisjonelle 
arbeidsformer. To av studentene sluttet etter to samlinger grunnet mangel på PC og tilgang på 
internett i sin dagligtilværelse. Det er imidlertid interessant å lese studentenes beskrivelser av 
hvordan seieren ved å lykkes, innebar verdifulle mestringsopplevelser for den enkelte. 
Veiledning av både IKT-veileder og hverandre, skapte en ekstra læringseffekt som også 
kunne overføres til klasseromssituasjonen.  Studentenes situasjon ble blant annet brukt som et 
reelle og meningsfulle kasus for diskusjoner og mappeoppgave om attribusjon, motivasjon og 
mestringsteorier (Pettersson 2001, Bjørnsrud 2004, Imsen 2005).  
 
 
3.0 Veien videre  
 
Siden PPU-studiet ved Høgskolen i Vestfold er nystartet, har vi lagt stor vekt på studentenes 
tilbakemeldinger og evalueringer når disse studentene inneværende skoleår skal fullføre sine 
30 studiepoeng i pedagogikk (PPU2), og når en ny gruppe med nye PPU-studenter  
(PPU 1) skal gjennomføre sine første 15 studiepoeng i faget høsten 2006. Det er en 
forutsetning at likelydende rammer og fagplan er grunnlag for studiet ved videreføringen i 
PPU 1 og PPU 2. På bakgrunn av erfaringene fra forrige studieår, og spesielt studentenes 
evalueringer både av formell og uformell art, har innholdet og organiseringen av kommende 
års studium blitt endret på flere måter. Særlig ligger evalueringene på CF til grunn for 
overveielsene, da studentene her har kommet med mange konstruktive tilbakemeldinger og 
konkrete begrunnede innspill til endringer.  
 
Siden alle studentene har engasjert seg på CF, har det vært interessant og utbytterikt å følge 
med i diskusjonsforumet. Det digitale diskusjonsforumet tjente flere hensikter. Både 
studentenes individuelle og felles refleksjonsprosess ble på denne måten ivaretatt, og som 
studiekoordinator fikk jeg verdifulle bidrag til en evalueringsrapport som forhåpentligvis vil 
komme PPU-studiet ved vår høgskole til gode. Jeg kjenner ikke til tidligere rapporter som har 
brukt studentinnlegg på et lukket nettsted som informasjonskilde, men studentene var klar 
over at de fungerte som informanter i forskningssammenheng. Dette har vært en del av deres 
profesjons-kompetanse som lærere i en skole hvor brukermedvirkning og demokratisk 
innflytelse skal stå sterkt.  
 
Det har vært flere dilemma knyttet til å gjøre utvalg i denne rapporten, men studentinnleggene 
som er tatt med, er representative for meninger som er ytret av mange. Studiets organisering i 
helgesamlinger med forelesninger og gruppesamtaler, har fått gode tilbakemeldinger. De 
fleste av studentene er i arbeid, og tilbakemeldingene tyder på at samtlige kompetansemål i 
rammeplanen har blitt godt ivaretatt gjennom mappeoppgaver med påfølgende veiledning av 
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lærerne. Det yrkesetiske målområdet vil få fokus på et tidligst mulig tidspunkt studiet. 
Veiledning av medstudenter vil bli lagt inn som obligatorisk arbeidsform i høstsemesteret. Det 
er et mål at PPU2-studentene kan fungere både som IKT-faddere og veiledere på PPU 1-
studentenes mappeoppgaver. På denne måten vil de overordnede målområdene faglig 
kompetanse, didaktisk kompetanse og sosial kompetanse kunne nås i større grad enn vi 
oppnådde inneværende studieår. Siden PPU-studentene møtes bare til helgesamlinger en gang 
hver måned, er det en spesiell stor utfordring å nå intensjonene om sosial kompetanse. Ved å 
legge felles samlinger for hele studentgruppa, vil en slik organisering kunne være et middel til 
å nå dette kompetansemålet i større grad. Å få IKT-hjelp av medstudenter, vil både kunne 
gjøre de nye og ferske studentene tryggere, og lette noe av prestasjonspresset som bruk av 
digitale verktøy og vanskelig tilgjengelig pedagogisk fagstoff er forbundet for dem som har 
liten erfaring på området.  
 
De fleste studentene var fornøyde med å ha praksis i gruppe ved en av våre partnerskoler. I 
innleggene på CF kommer det tydelig fram at denne praksisformen styrket så vel studentenes 
kunnskapskompetanse, sosiale kompetanse, yrkesetiske og endrings- og 
utviklingskompetanse. Ved studiets oppstart var det flere studenter som måtte si fra seg 
studieplassen siden de ikke kunne ha praksis ved egen skole det første studieåret. Det var også 
stor motstand i studentgruppa mot å forflytte seg fra egen skole og eget bosted, da flere måtte 
ha permisjon uten lønn og leie seg inn på hybler i Tønsbergområdet i praksisperioden.  
 
Å bli kjent med en annen skole, nye kolleger og nye klasser sammen med medstudenter, ble 
imidlertid en positiv opplevelse for samtlige studenter. Praksislærerne fikk mye ros, og 
praksisorganiseringen ved HVE`s partnerskoler har vært vellykket til tross for at det 
organisatoriske samarbeidet mellom HVE og de nye videregående partnerskolene, kom seint i 
gang.  
 
Den åpne digitale verden har vært en barriere å trenge gjennom for noen studenter, og en stor 
mestringsopplevelse for andre. Men ved oppstarten av et nytt skoleår med nye PPU-studenter, 
er det til ettertanke at denne gruppen deltidsstudenter ikke har muligheter til å sette seg inn i 
begrunnelsene som ligger bak avgjørelsen om publisering av alle mappeoppgaver på internett. 
Det er rimelig å ta hensyn til at den spesielle studentgruppen som PPU er, med bakgrunn i 
flere fagstudier og yrker, krever ekstra mye informasjon og tid i forhold til sin egenrefleksjon 
over kunnskapsdeling på internett i form av digitale arbeidsmapper og mappevurdering. 
 
 
4.0 Oppsummering 
 
Kompetansemålene ivaretas godt 
 
Pedagogikkfaget i den praktisk-pedagogiske utdanningen er knyttet til de grunnleggende 
spørsmålene om læring og undervisning, oppdragelse og sosialisering i skole og samfunn. Ut 
fra en systematisk gjennomgang av PPU-studentenes innlegg på Classfronter, kan jeg i denne 
rapporten konkludere med at det har vært stor grad av måloppnåelse for hver enkelt student i 
pedagogikkfaget. Endrings- og utviklingspotensialet for studiet videre framover har fått gode 
vilkår grunnet de mange og velbegrunnede studentvurderingene. 
 
Problemstillingene som ble stilt innledningsvis i denne rapporten, er besvart ved hjelp av 
studentenes innlegg på den digitale læringsplattformen Classfronter.  
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Kompetansemålene i Rammeplanen for PPU-studiet ble delvis godt ivarettatt gjennom studiet 
i pedagogikkfaget. Spesielt mente studentene  at den faglige  og didaktiske kompetansen var 
blitt godt ivaretatt. Pensumlitteratur, forelesninger og praktisk arbeid i helgesamlingene hadde 
bidratt til dette. Endrings- og utviklingskompetansen var også i stor grad blitt utviklet både 
gjennom konstruktive tilbakemeldinger fra faglærerne og gjennom praksislærerernes 
veiledning.  
 
 
Større fokus på yrkesetisk og sosial kompetanse  
 
Ifølge studentenes utsagn, har studiets innhold og organisering i pedagogikk et vesentlig 
forbedringspotensiale i forhold til målområdene yrkesetisk kompetanse og sosial kompetanse. 
Den yrkesetiske dimensjonen ved læreryrket, vil derfor kommende studieår bli løftet fram 
som et av de første temaene i pedagogikk, og den tilhørende litteraturen vil bli konsentrert om 
yrkesetiske utfordringer ved læreryrket i forhold til ungdomsskoletrinnet og  videregående 
skole. Praksislærerne vil få et spesielt ansvar i forhold til å løfte fram aktuelle yrkesetiske 
utfordringer sammen med sine PPU-studenter. 
 
Student-studentveiledning skal vektlegges 
 
Den sosiale kompetansen må bygges videre ved hjelp av ytterligere informasjon, felles 
diskusjoner og større grad av åpne prosesser når det gjelder å legge student- arbeider åpne for 
andres tilbakemeldinger. Veiledning er en vesentlig del av læreprosessen. I studieåret 2007/08 
vil vi koble sammen PPU 1 og PPU 2-studenter i flere helgesamlinger. Da vil PPU-studentene 
kunne få erfaring med en læringsmodell der veiledning er et samarbeid mellom flere enn 
student-lærer, og der mer erfarne studenter veileder nye studenter i oppgaveskriving. På denne 
måten vil allmennlærerutdanningens mål om en felles kunnskapsdeling i større grad kunne 
gjøre seg gjeldende også i PPU-studiet. Både faglig kompetanse, didaktisk kompetanse, sosial 
kompetanse, yrkesetisk kompetanse og endrings- og utviklingskompetanse kan utvikles 
gjennom en slik læringsprosess. 
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Vedlegg 1 
Skisse over organiseringen av PPU-studiet ved Høgskolen i Vestfold 
   
1. semester  

   
2. semester  

   
3. semester  

   
4. semester  
 

 Pedagogikk /generell 
didaktikk:  
15 studiepoeng  

Fagdidaktikk i ett av 
to fag (Eventuelt 
gjennomføring av 
halvdelen av ett fag): 
15 studiepoeng  
   

Pedagogikk/generell 
didaktikk:  
15 studiepoeng  
   

Fagdidaktikk i det 
andre av to fag 
(Eventuelt det 
resterende i ett fag):  
15 studiepoeng  
 



 

 


