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Innledning 
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) har et omfang på 60 studiepoeng, og består av pedagogikk, 
fagdidaktikk og praksisopplæring. 
 
Utdanningen organiseres inneværende år som et vanlig heltidsstudium over ett år. 
 
Fagplanen er underordnet den nasjonale rammeplanen, og begge plandokumentene vil bli brukt 
underveis i studiet. 
 
All lærerutdanning skal reflektere skolens verdier mål kunnskap- og læringssyn. I kapittel 1 i 
rammeplanen knyttes utdanningen til disse overordnede perspektivene og drøfter konsekvensene 
dette må ha for pedagogisk kompetanse. Denne fagplanen har som intensjon å beskrive de 
virkemidler høgskolen bruker for å realisere rammeplanen. Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er i 
rammeplanen beskrevet som et praksisbasert og profesjonsrettet studium. Det vil si at det er lærerens 
yrkesfunksjon som er utgangspunktet for studiet. 
 
Plandokumentene for PPU inneholder tre deler, pedagogikk, fagdidaktikk og pedagogisk praksis. 
Dette plandokumentet omfatter en generell beskrivelse av studiet og dets profil. Det synliggjør også 
studiets organisering, arbeidsmåter og vurderingsformer. Det er egne emneplaner for pedagogikk, de 
ulike fagdidaktikkområdene, fagdidaktisk prosjektarbeid og praksisopplæringen. 
 
Semesterplanen for de ulike kurs vil bli delt ut ved studiestart. 

Læringsutbytte  

De enkelte emneplanene innenfor studiet konkretiserer hvilket læringsutbytte studentene skal ha 
oppnådd etter gjennomført emne. 

Samlet skal emnene bidra til at studentene oppnår følgende læringsutbytte etter endt utdanning: 

KUNNSKAP 

Kandidaten 

 Har god faglig, fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap 

 Har solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet 

 Har god kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for 
profesjonsutøvelsen 

 Har solid kunnskap om ungdomskultur, ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og 
kulturelle kontekster 

FERDIGHETER 

Kandidaten 

 Kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskap og teori 

 Kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale 
læringsprosesser 

 Kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med 
gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø 

 Kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi 
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og 
egen faglige utvikling 
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GENERELL KOMPETANSE 

Kandidaten 

 Kan formidle og diskutere faglig- fagdidaktiske og pedagogiske problemstillinger 

 Kan opptre profesjonelt og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og 
utdanningspolitiske spørsmål 

 Kan videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling 

 Kan bygge relasjoner til kolleger, elever, foresatte, og samarbeide med aktører som er 
relevante for skoleverket 

Opptakskrav 
Generell studiekompetanse i tillegg til fullført og bestått bachelorutdanning, annen 3-årig utdanning 
eller tilsvarende med ett års faglig fordypning (60 sp) i ett undervisningsfag i grunnskolen eller 
videregående skole hvor høgskolen tilbyr fag- eller yrkesdidaktikk. 

 

Kvalifikasjoner 
Studiet er beregnet på studenter som ønsker å drive med kompetanseutvikling i skole og næringsliv 
og utdanningen er kvalifiserende for videregående skole, voksenopplæring og grunnskolens mellom- 
og ungdomstrinn. 

 

Internasjonalisering 

Høgskolen i Buskerud og Vestfold har samarbeid med institusjoner i ulike land. Praksis i utlandet kan 
gjennomføres etter søknad. 

 

Prinsipper for valg av læringsformer 
Arbeidsmåtene skal stimulere studentene til å ta i bruk hele seg i læringsprosessen underveis i studiet. 
Det vil si deres intellektuelle-, praktiske-, sosiale-, emosjonelle-, kreative- og etiske evner. For å få til 
dette må et mangfold av arbeidsmåter benyttes i læringsprosessen underveis. Arbeidsmåtene skal 
bidra til en sammenheng mellom teori og praksis. 

Det blir viktig å legge opp til arbeidsmåter som både gir studentene kompetanse og innsikt til å ta 
ansvar for egen og andres læring. Dette forutsetter bevisstgjøring og refleksjon rundt målene, 
innholdet og de prosesser studentene gjennomgår.  

 
Obligatoriske aktiviteter 
Det er obligatorisk deltakelse, dvs studentene må være tilstede minst 80% av all undervisning. Videre 
vil det ved studiestart bli gitt en oversikt over bestemte arbeidskrav og innleveringsfrister for oppgaver.  

Praksisopplæring 
Praksisopplæring er veiledet og har et omfang på 12 uker. Med tanke på vekselspillet mellom 
praksiserfaringer og teoristudier, starter praksisopplæringen tidlig og fordeles gjennom året. 

Ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold har studentene praksis i grunnskolens mellom- eller 
ungdomstrinn og videregående skole. Hoveddelen av praksisopplæringen er knyttet til videregående 
opplæring.  Studentene er i videregående skole i 6 uker. Grunnskolepraksis består av inntil 4 uker i 
grunnskolens mellom- eller ungdomstrinn. I tillegg gjennomføres det alternativ 
praksis/skoleovertakelse på 2 uker etter nærmere retningslinjer. 
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Praksisopplæringen er organisert slik at studentene får en praksisveileder på praksisstedet, og HBV 
følger opp studentene mens de er utplassert. Arbeidsmengden for studentene skal tilsvare en lærers 
arbeidsbelastning.  

I videregående skole har skolens praksisleder i samarbeid med praksislærere hovedansvaret for å 
legge til rette for praksisopplæringen. De skal veilede studentene både i forbindelse med deres 
planlegging, i forbindelse med gjennomføringen av læringsarbeidet, og når studentene skal vurdere, 
systematisere og reflektere over sine erfaringer og handlinger. 

Det er utarbeidet egen emneplan for praksisopplæringen  

 

Praksisrapport 
Det skal utarbeides en praksisrapport etter praksis i videregående skole. Rapporten skal utarbeides 
etter gitte retningslinjer og tildelte problemområder. Rapporten vurderes til bestått ikke bestått. Det er 
en forutsetning at denne rapporten er bestått for å melde seg opp til eksamen. 

 

Vurdering 
Gjennom studietiden skjer en fortløpende vurdering av studenten. Vurderingen av studentene består 
både av en prosessvurdering og avsluttende eksamener.  

Prosessvurdering er nyttig for studentene fordi den kan veilede dem videre i deres daglige arbeid, og i 
deres framtidige virke. Studentene skal gjennomføre vurderinger av studiet slik at de får en reell 
medvirkning til å utvikle studiet.  

 

Skikkethetsvurdering 
Vurdering av den enkelte students praktiske skikkethet skjer løpende gjennom året, og skjer i 
samarbeid mellom praksisapparatet og faglig representant for lærerutdanningsinstitusjonen.  

Skikkethetsvurderingen skal uttrykkes med karakteren Bestått/Ikke bestått. Studentene må bestå 
skikkethetsvurderingen før de kan gå opp til avsluttende vurdering. 

Studenter som viser svakhet i forhold til å mestre lærerrollen, får så tidlig som mulig beskjed om 
hvordan de står i forhold til kravene om skikkethet, og må eventuelt få råd om å avslutte utdanningen. 
Dersom en student ikke oppfyller kravene, kan høgskolen nekte studenten å fremstille seg til 
avsluttende vurdering.  

Det henvises til eksamensreglement for ytterligere informasjon om eksamensevaluering og 
klageadgang.  

For at studenten skal kunne fremstille seg til avsluttende vurdering, må vedkommende oppfylle de 
krav som stilles til obligatorisk studiedeltaking og utføring av obligatoriske arbeidsoppgaver og 
skriftlige innleveringsoppgaver innen de frister som blir satt av den enkelte faglærer. 

 

Fagdidaktisk prosjektarbeid 
Som en del av fagdidaktikk skal studentene levere et fagdidaktisk prosjektarbeid. Prosjektarbeidet vil 
være et alternativ til tradisjonell læring. Studentene vil gjennom innsamling av data fra skolen, 
problembaserte drøftinger, litteraturstudier og veiledning gis mulighet til å tilegne seg minst like mye 
faglig innsikt som ved tradisjonell undervisning.  

Det fagdidaktiske prosjektarbeidet skal binde sammen elementer fra pedagogikken, fagdidaktikken og 
praksisopplæringen. Studentene kan videreføre problemstillinger fra sin praksis, eller de kan i samråd 
med veileder hente problemstillinger fra andre områder innen pedagogisk virksomhet.  I 
prosjektarbeidet skal studentene som hovedregel drøfte praksiserfaringer/empiri i lys av teorier slik at 
studiets forskjellige deler integreres. Det blir viktig for studentene å vise evne til refleksjon og drøfting 
rundt de problemstillinger som tas opp gjennom å knytte innholdet til utvikling og endring 

Prosjektarbeidet gjennomføres vanligvis i grupper på 3-4 personer. 

Tittelen og karakteren på det fagdidaktiske prosjektarbeidet blir påført vitnemålet. 
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Det er utarbeidet egen emneplan for det fagdidaktiske prosjektarbeidet. 

Studieplan og studieinnhold 
Undervisning og veiledning blir fortrinnsvis konsentrert om pedagogisk virksomhet og øvrige fag som 
høgskolen tilbyr.  

I valg av lærestoff vil vi ta utgangspunkt i situasjoner og utfordringer de som driver med opplæring 
møter. En slik analyse vil danne grunnlaget for prioriteringer en gjør i studiet. Bevisstgjøring om hvilke 
kunnskaper, ferdigheter og holdninger som er nødvendige for de som skal arbeide med opplæring i 
skole og arbeidsliv, står sentralt i studiet.    

Organiseringen av lærestoffet vil bl.a. basere seg på eksemplarisk læring, der vi tar utgangspunkt i 
konkrete eksempler som gir anledning til fordypning i enkelttemaer knyttet til målområdene. Dette er 
en læringsstrategi som kan gi studentene mulighet til å finne sammenhenger og utøve kritisk 
refleksjon på tvers av de ulike delene i utdanningen.  

Studentene skal tilegne seg en helhetlig kompetanse i pedagogikk. Med dette menes bl.a. evne til å 
kunne være handlingsorienterte, kritiske og operative pedagogiske ledere. Her vil omstillingsevne og 
forandringsberedskap vektlegges. Denne typen helhetskompetanse er helt påkrevet i dagens 
arbeidsmarked med blant annet rask teknologisk utvikling og økende effektivitetskrav. 

Studentene vil gjennom studiet skaffe seg kompetanse på forskjellige områder. Alle disse 
kompetanseområdene er integrert i pedagogikken, fagdidaktikken og praksisopplæringen. Men ett 
eller flere vil være mer fremtredende i forskjellige perioder. Ved hjelp av figuren nedenfor ønsker vi å 
vise sammenhengen mellom de ulike delene i det praktisk- pedagogiske studiet.  

 

Kompetanseområder Pedagogikk Fagdidaktikk Praksisopplæring 

- Sosial og   
  kommunikativ 
  kompetanse 
- Didaktisk kompetanse 

- Lærerrollen 
- Elevrollen 
- Sosialisering 
- Observasjon 
- Kommunikasjon og 
  samarbeid 
- Innføring i   
  skolesamfunnet 
- Mobbing  
 

- Faglærerrollen 
- Elevrollen 
- Kommunikasjon og 
   samarbeid 
 
 

-  Skriftlig og muntlig 
   kommunikasjon 
-  Samarbeid om 
   læringsprosesser 
- Lærerrollen 
- Elevrollen 
- Observasjon 
- Erfaringsutveksling og  
   refleksjon 

- Faglig kompetanse 
- Didaktisk kompetanse 
- Fagdidaktisk komp. 

- Mål, innhold   
- Didaktisk planlegging  
  og refleksjon  
- Vurdering 
- Tilpasset opplæring 
- Læringsmiljø 

- Læreplaner 
- Fagdidaktisk   
  planlegging 
   og refleksjon 
- Læremidler 
- Oppgavekulturen i    
faget 
 
 

- Tolke læreplaner 
- Planlegge for læring 

- Læring- og endrings- 
  kompetanse 

- Læring, motivasjon    
  og utvikling 
- Prosjektorganisering 

- Læringssyn i faget 
- Veiledning og  
   vurdering 
- IKT 

- Veiledning 
- Tilpasset opplæringen 

- Metodekompetanse 
- Endringskompetanse 

- Verdigrunnlag 
- Etikk 
- Mangfold 
- Skoleutvikling                                               
- Varierte 
arbeidsmetoder 

- Fagets legitimering og 
   utvikling 
- Varierte   
   arbeidsmetoder 
- Yrkesetikk 
 

- Refleksjon omkring 
   læringsstrategier 
- Pedagogisk  
  utviklingsarbeid 
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For en nærmere beskrivelse av de enkelte målområdene for pedagogikk og praksisopplæring, viser vi 
til Nasjonal Rammeplan. 

 

 

Tabell 1 
 
Heltid: Studiemodell for Praktisk-pedagogisk utdanning 
 

1. studieår 

1. sem (høst)) 2. sem (vår) 

PPU405 
Pedagogikk (30 sp) 

PPU415-fagkode 
Fagdidaktikk (15 sp) 

 PPU409 Grunnskolepraksis 

 PPU410 Hovedpraksis i videregående skole 

 PPU411 Alternativ praksis/skoleovertakelse 

PPU420 

Fagdidaktisk prosjektarbeid (15 sp) 
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PPU 405 Pedagogikk  30 Studiepoeng 
 

 Praktisk-pedagogisk utdanning – heltid og deltid Høst/Vår 

 

Innledning 

Pedagogikk omhandler forhold som vedrører undervisning, utvikling, læring og danning. Pedagogikk 

er en del av profesjonsfaget i praktisk pedagogisk utdanning. Pedagogikk, fagdidaktikk og praksis 

skal til sammen bidra til å gi kandidaten teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og etisk 

refleksjonsevne rettet inn mot yrkesutøvelse, analyse av utdanningsfeltet og utvikling skole og 

profesjon for det flerkulturelle og livssynsmangfoldige samfunnet. Pedagogikkstudiet skal bidra til at 

alle kandidater har kunnskaper, ferdigheter og holdninger som gjør dem i stand til å drive  utdanning i 

et interkulturelt perspektiv. Samtidig tar faget sikte på å belyse skolens plass og rolle i samfunnet 

nasjonalt og internasjonalt, i et historisk og samtidig perspektiv. Studiet skal gi studenten hjelp til å 

utvikle dialogisk og yrkesetisk kompetanse som gir grunnlag for meningsfulle og konstruktive møter 

med elever, kolleger og foresatte. 

Læringsutbytte 

Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: 

 

KUNNSKAP 

Studenten har kunnskap om: 

 

 ulike teoretiske perspektiver på danning, utdanning, utvikling og læring, demokrati, mangfold 
og likeverd  

 klasseledelse i det kultur- og livssynsmangfoldige klasserommet 

 motivasjon og mestring, og hvordan dette påvirker elevers læring 

 tilpasset opplæring og differensiering for elever i 8.-13.trinn 

 ulike former for vurdering og kartlegging, og konsekvenser både nasjonalt og internasjonalt  

 dialog,kommunikasjon, konfliktforståelse i undervisning og samarbeid 

 planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning 
 

 
FERDIGHETER 

Studenten kan: 

 

 analysere læreplaner, bidra til lokalt læreplanarbeid og kan utvikle planer basert på generelle 
mål for opplæringen, lokale planer og elevers individuelle behov  

 legge til rette for et inkluderende og meningsfylt læringsmiljø som fremmer elevenes 
motivasjon og progresjon i læringen 

 lede, kommunisere og samarbeide med elever i et læringsfellesskap 

 planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning 

 kan bygge gode relasjoner med lærere og elever og mellom elever, herunder forebygge og 
håndtere mobbing og konflikter, og bidra positivt til elevenes psykiske helse 
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GENERELL KOMPETANSE 
Studenten  

 

 har kunnskap om lov- og planverk, skolen som organisasjon og rammebetingelser og 
styringsstruktur  

 viser en autonom og yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og kan 
fremme dialog, toleranse og respekt, også i konfliktfylte situasjoner  

 kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og diskutere faglige, profesjonsetiske og 
utdanningspolitiske problemstillinger  

 kan reflektere over og utvikle egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og 
behov på bakgrunn av solid faglig kunnskap 

 kan bidra til å bygge relasjoner og samarbeide med foresatte og andre aktører som er 
relevante for skoleverket 

Innhold 

Hovedfokus er lærerens tilrettelegging for elevenes utvikling og læring.  

Sentrale temaer i pedagogikk 1 er: 

 lærings- og danningsteorier 

 tilpasset og likeverdig opplæring  

 lærerprofesjonalitet og yrkesetikk  

 læreren som leder og veileder  

 klasseledelse i det flerkulturelle og livssynsmangfoldige klasserommet 

 teknologi og nye medier  

 elevvurdering for læring og utvikling 

 planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring  

 læreplaner og læreplanforståelse  

Læringsaktiviteter 

Arbeidet med teoristoff skal integreres i praksisopplæringen, og studentenes praksiserfaringer skal 
føres tilbake til pedagogikkundervisningen og tjene som et utgangspunkt for tilegnelse av begreper og 
teori. Det legges vekt på å utvikle studentenes evne til å veilede hverandre i læringsarbeidet gjennom 
kunnskapsdeling, samarbeidslæring og ved bruk av digitale medier.  

Arbeidsmåtene i studiet er varierte, og skal til sammen gi bevissthet og øvelse knyttet til rollen de 
grunnleggende ferdighetene muntlige og dialogiske ferdigheter, lesing, skriving og digitale ferdigheter 
har i egne og elevenes danningsprosesser: 

 Forelesninger 

 Studentframlegg  

 Litteraturstudier 

 Selvstudium og refleksjon 
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 Diskusjoner, dialoger og gruppearbeid  

 Skriving av tekster, individuelt og i gruppe  

 Problembasert oppgaveløsning  

 Praktiske øvelser 

 Kollokviearbeid  

Deltakelse 

Det er krav til obligatorisk deltakelse i emnet.  Fraværet må ikke overstige 20 % for at studenten skal 

kunne gå opp til eksamen. Tvilstilfeller avgjøres av faglærer i samråd med studieleder. 

Alle obligatoriske arbeidskrav og oppgaver til veiledning skal gjøres innen fastsatte frister for at studiet 
skal kunne godkjennes. 

 

Vurdering 

Underveisvurdering 

Muntlig og skriftlig veiledning og underveisvurdering  student-student, egenvurdering og vurdering av 

medstudenters arbeid, i tillegg til veiledning og vurdering fra faglærer. 

Alle arbeidskravene skal være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen. 

 

Sluttvurdering 

Avsluttende vurdering skjer i form av individuell skriftlig eksamen. 

Eksamen vurderes etter gradert karakterskala A – F 

 

Hjelpemidler til eksamen 

Ingen hjelpemidler til eksamen. Studenter med annet morsmål enn norsk kan søke om bruk av 

ordliste. 

 

Litteratur 
Vil foreligge ved studiestart, og kan bli justert gjennom året. 
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PPU415-BED Fagdidaktikk i økonomifag 15 studiepoeng 

 

Norsk Praktisk-pedagogisk utdanning – heltid og deltid HØST/VÅR 

 
 

Innledning 
 
Kjerneoppgavene i økonomididaktikken er planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og 
vurdering av undervisning, læringsmiljø og elevenes læring i faget. Den didaktiske kompetansen 
inkluderer evnen til å analysere egne erfaringer og å videreutvikle opplæringen i samspill med 
elever/lærlinger, kolleger og andre. Fagdidaktikken skal, sammen med pedagogikk og praksis, 
bidra til å gi kandidaten teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og etisk refleksjonsevne 
rettet inn mot yrkesutøvelse og analyse av faget og lærerprofesjonen i det flerkulturelle og 
livssynsmangfoldige samfunnet. Samtidig tar fagdidaktikken sikte på å belyse 
undervisningsfagets plass og rolle i samfunnet nasjonalt og internasjonalt, i et historisk og 
samtidig perspektiv. Faget slik det framstår i skoleopplæringen er et resultat av en historisk 
utviklingsprosess. Kunnskap om utviklingen i økonomifaget bidrar til å gi perspektiver på 
sammenhengen mellom opplæringens innhold og dens yrkes- og samfunnsmessige betydning. 
Videre gir dette grunnlag for refleksjon over det faglige innhold som økonomifaget representerer, 
hva som særpreger faget og hvorfor faget inngår som fag i opplæringssystemet. 
 

Læringsutbytte 
 
KUNNSKAP 
 
Studenten 
 

 tilegne seg kunnskaper om utviklingen i opplæringen i faget, fagets egenart som 
fagområde og den funksjon og betydning opplæringen i faget har i yrkeslivet og 
samfunnet 

 tilegne seg evne til å analysere konsekvensene globalisering og utviklingen av det 
flerkulturelle samfunnet har for undervisningen økonomifaget i skolen 

 utvikle et reflektert forhold til fagets læreplan som styringsinstrument og være reflektert 
om hvordan opplæringen i faget bidrar til å realisere overordnede mål for opplæringen 

 utvikle kunnskaper om og ferdigheter i – og et reflektert forhold til - å planlegge og 
tilrettelegge opplæring i økonomifag 

 utvikle kunnskaper om og ferdigheter i – og et reflektert forhold til - å vurdere 
elevprestasjoner i faget i samsvar med styringsdokumenter for opplæringen 

 tilegne seg kunnskap om relevant fagdidaktisk forskning og utviklingsarbeid 

 utvikle ett grunnlag for å mestre og delta i endringer i opplæringen  

 
FERDIGHETER 
 
Studenten 

 kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisningen i økonomi basert på 
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap 

 kan lede og tilrettelegge for undervisningsprosesser som fører til gode faglige og sosiale 
læringsprosesser 

 kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæringen i samsvar med 
gjeldende læreplanverk og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø 

 kan gi opplæring som også fremmer de grunnleggende ferdighetene , 
herunder lesing, skriving, regning, muntlige ferdigheter og digitale 
ferdigheter.  
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 kan beskrive kjennetegn på kompetanse, samt vurdere og dokumentere elevers læring, 
gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen 
læring og egen faglige utvikling 

 kan lede og legge til rette for fagdidaktisk forskning og utviklingsarbeid i forbindelse med 
planleggingen og gjennomføringen av undervisningen i økonomi 

 kan mestre endringer i innholdet og opplæringen i økonomi 

 forberede elevene på overgangen fra opplæring i videregående skole til studier ved 
universitet og høyskoler 

 
GENERELL KOMPETANSE 
 
Studenten 
 

 kan formidle fagdidaktiske problemstillinger innen økonomi på et avansert nivå 

 innehar en profesjonell holdning og kan reflektere kritisk over faglige, profesjonsetiske 
og utdanningspolitiske spørsmål 

 kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både 
kollegers og skolens utvikling 

 kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevant 
for skoleverket 

 

Innhold 
 
Det mandatet læreren har for sitt arbeid er gitt i lovverk og læreplaner. Læreplanene angir mål 
for opplæringen. I fagets relevante læreplan er mandatet fortolket og konkretisert i faglig innhold. 
Læreren skal i tråd med mandatet legge til rette for å vurdere elevenes læring. Å vurdere mål for 
og innhold i opplæringen er viktige daglige oppgaver for lærere. Elevens fem grunnleggende 
ferdigheter er fokus for lærerarbeid. 

 
 
Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning og læring 

En sentral oppgave for læreren er å planlegge og gjennomføre undervisning av spesifikt faglig 
innhold. I den sammenheng står vurdering av elevers læring også sentralt. For å videreutvikle en 
slik handlingsrettet kompetanse er refleksjon over og kritisk analyse av egen praksis viktig.  
 

 
Utvikling og endring 

Samfunnsforhold, yrkesliv, fag og fagenes teknologi endrer seg. Likeledes utvikles nye måter å 
legge til rette for læring. Utviklings- og endringsarbeid er tiltak som kan gi bedre innsikt i 
problemer knyttet til undervisning og læring. Slikt arbeid vil også være nødvendig for å møte nye 
utfordringer etter hvert som vilkårene endres for undervisning i økonomi i opplæringssystemet. 
Innsikt i og motivasjon for å delta i utviklings- og endringsarbeid er nødvendig for både egen 
faglig-pedagogisk utvikling og for å kunne bidra til slik utvikling i opplæringssektoren 

 

Læringsaktiviteter, organisering og arbeidsformer 
 

Arbeidsmåtene i studiet må ivareta helhet og sammenheng i praktisk- pedagogisk utdanning. 
Studiet må organiseres slik at sammenhengen, tilknytningspunktene og arbeidsdelingen mellom 
pedagogisk teori og fagdidaktikk på den ene side og forholdet mellom teori og 
praksisopplæringen på den annen side ivaretas på en god måte. Studiet skal legge opp til stor 
grad av egenaktivitet. 
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Arbeidsmåtene i økonomifaget må gjenspeile arbeidsmåter innenfor fagområdet i 
opplæringsinstitusjon og bedrift. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi må inngå som et 
integrert verktøy i arbeidet med faget. Det er viktig at studiet gir rom for varierte arbeidsformer.  

Undervisningen i økonomididaktikk tar ofte form av ”workshops” hvor studentene diskuterer 
egne erfaringer/forventninger samt bidrar med egne undervisningsopplegg. I arbeidet med 
emnet benyttes varierte arbeidsformer og tilnærmingsmåter som: 

1. forelesninger 
2. studentpresentasjoner 
3. gruppediskusjoner og dialoger 
4. tekststudier 
5. skriftlige og muntlige aktiviteter og øvelser  
6. tilbakemelding på hverandres tekster 
7. selvstudium 

 

Studentenes erfaringer fra praksis skal om mulig trekkes inn i opplæringen. 

 
Deltakelse 
 
Det er krav til deltakelse i emnet, og fravær må ikke overstige 20 prosent. Tvilstilfeller avgjøres 
av faglærer i samråd med programansvarlig. 

 

Vurdering 

Vurdering gjennom studietiden 
Studentene skal skrive en praksisrapport etter endt praksis. Denne vurderes med godkjent/ikke 
godkjent. I tillegg skal det gjennomføres inntil 4 obligatoriske arbeidskrav i løpet av studieåret. 
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Alle 
obligatoriske arbeidskrav må gjøres innen fastsatte frister for at studiet skal godkjennes. 

Avsluttende vurdering 

Studiet blir avsluttet med en skriftlig eksamen i form av en hjemmeeksamen. Det benyttes 
intern/ekstern sensor ved vurdering.  

Vurderingsuttrykk 

Det benyttes graderte bokstavkarakterer: A- F 

Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler tillatt. 

Litteratur 

Pensumliste vil foreligge ved studiestart. 
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PPU415-MAR Fagdidaktikk markedsføring 15 studiepoeng 

 

Norsk Praktisk-pedagogisk utdanning – heltid og deltid HØST/VÅR 

 
 

Innledning 

Kjerneoppgavene i markedsføringsdidaktikken er planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og 
vurdering av undervisning, læringsmiljø og elevenes læring i faget. Den didaktiske kompetansen 
inkluderer evnen til å analysere egne erfaringer og å videreutvikle opplæringen i samspill med 
elever/lærlinger, kolleger og andre. Fagdidaktikken skal, sammen med pedagogikk og praksis, bidra til 
å gi kandidaten teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og etisk refleksjonsevne rettet inn mot 
yrkesutøvelse og analyse av markedsføringsfaget og lærerprofesjonen i det flerkulturelle og 
livssynsmangfoldige samfunnet. Samtidig tar fagdidaktikken sikte på å belyse undervisningsfagets 
plass og rolle i samfunnet nasjonalt og internasjonalt, i et historisk og samtidig perspektiv.  
 

Læringsutbytte 
 
KUNNSKAP 
 
Studentene skal 

 ha kjennskap til vanlige begrunnelser for fagets plass i skolen 

 ha kunnskap om undervisningspraksis og utfordringer innen faget 

 ha kunnskap om gjeldende læreplanverk for markedsføringsfaget i skolen 

 har kunnskap om relevante læringsarenaer, eksempelvis digital læringsarena, og forståelse 

for hvordan de kan utnyttes i faget, og til det beste for elevenes læring 

 har kjennskap til ulike læringsmidler i faget som kan brukes i opplæringen på videregående 

skole 

 
FERDIGHETER 
 
Studentene 
 

 kan kartlegge og vurdere elevens/lærlingens utviklingsnivå, kompetanse, interesser, 
læringsstrategier og andre læreforutsetninger som grunnlag for individuelt tilpasset opplæring 
 

 kan gjøre rede for, vurdere og anvende læreplaner, lovverk og andre styrings-dokumenter og 
det verdigrunnlaget og kunnskaps- og læringssynet disse bygger på 
 

 kan velge, vurdere og videreutvikle innholdet i opplæringen ut fra samfunnets og arbeidslivets 
kompetansebehov, gjeldende læreplaner, fag- og yrkesdidaktiske prinsipper og 
forutsetningene til den enkelte elev 
 

 er i stand til å bruke og begrunne varierte arbeids- og vurderingsformer som fremmer 
differensiering og elevaktivitet, og ha tilegnet seg veiledningskompetanse 
 

 kan samarbeide med elever/lærlinger, kolleger og andre i planlegging, gjennomføring og 
vurdering av opplæringen 
 

 kan gi støtte og omsorg til barn og unge i krise 
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 kan bidra til å utvikle et godt læringsmiljø og gode læringsstrategier og kunne forebygge og 
bearbeide konflikter og mobbing 
 

 evner å ha et bevisst forhold til sin funksjon og sitt ansvar som forbilde og rollemodell 
 

 kan være en tydelig leder av et demokratisk læringsfellesskap og kunne utøve klassestyrer- 
og teamlederfunksjonen 
 

 kan ta initiativ til og gjennomføre utviklingsarbeid og kunne nyttiggjøre seg resultater fra faglig, 
fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk forsknings- og utviklingsarbeid 

 
GENERELL KOMPETANSE 

Studenten 

 kan tilpasse relevant fagstoff og formidle det på en didaktisk og pedagogisk hensiktsmessig 
måte 

 kan reflektere over egen læring, utvikling og praksis i henhold til yrkesetiske prinsipper 

 kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre for tilrettelegging og utvikling av elevers 
læring i markedsføring 

 

Innhold 
 
Fagdidaktikk i markedsføring tar sikte på å dyktiggjøre studentene til undervisning i fag som 
markedsføring og ledelse, salg, service og sikkerhet, entreprenørskap og bedriftsutvikling, service og 
samferdsel og salgsfaget. Kurset skal utvikle studentens profesjonalitet som lærere i markedsføring og 
salgsfagene. Det kvalifiserer til undervisning på studieretningene Service og samferdsel, vg1 og vg2 
samt studiespesialisering vg2 og vg3. 

Fagdidaktikk i markedsføring skal bidra til en forståelse av fagets egenart og undervisningssituasjonen 
i faget samt utvikling og læring i faget. Vi lever i et samfunn preget av stor konkurranse både lokalt og 
globalt. Det er et bredt tilbud av varer og tjeneste som gir forbrukerne mange valgmuligheter. Det er 
også av betydning å kunne vurdere markedsføring i et etisk og bærekraftig perspektiv. Som lærer i 
markedsførings- og salgsrelaterte fag, blir det studentenes fremtidige oppgave å forberede elevene på 
yrkesutøvelse i det flerkulturelle samfunnet. 

Markedsføring er et relativt ungt fag, men har likevel rukket å være gjenstand for en rivende utvikling. 
Særlig de siste årene har vi sett en stor forandring på alle fagets kjerneområder. Som lærer er 
handlings- og endringskompetanse meget viktig, og det å kjenne markedsføringsfagets historie og 
tradisjon, og på samme tid kunne utvikle faget og delta i fagets utvikling, er en viktig del av den 
fagdidaktiske kompetansen.  

 

Læringsaktiviteter 
 
Forelesninger, diskusjoner, refleksjonsnotater og arbeide med ulike oppgaver er arbeidsformer vi 
bruker. Det viktigste vil imidlertid være aktivisering av studentene med utarbeidelse av undervisnings- 
og evalueringsopplegg. Studentene får også muligheten til og filmes i undervisningssituasjonen, med 
påfølgende gjennomgang og evaluering.  

Gjennom hele forelesningsrekken vil erfaringer fra praksis tematiseres og brukes for å bevisstgjøre 
studentene. Felles refleksjon rundt oppståtte hendelser og situasjoner fra praksis er verdifullt 
læringsmateriale for studentene.  

Det er et mål at vi gjennom forelesninger, praksiserfaring og studentaktiviteter skal anskueliggjøre 
sammenhengen mellom teori og praksis. Arbeidsmetodene skal bidra til å gi studentene kompetanse 
og innsikt i egen og fremtidige elevers læring.  

Studentene skal gjøre fire innleveringsarbeider i løpet av studieåret, disse og praksisrapport må være 
godkjent.  

Arbeidsmåtene skal stimulere studentene til å ta i bruk hele seg i læringsprosessen underveis i studiet. 
Det vil si deres intellektuelle-, praktiske-, sosiale-, emosjonelle-, kreative- og etiske evner. For å få til 
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dette må et mangfold av arbeidsmåter benyttes i læringsprosessen underveis. Arbeidsmåtene skal 
bidra til en sammenheng mellom teori og praksis.  

Det blir viktig å legge opp til arbeidsmåter som både gir studentene kompetanse og innsikt til å ta 
ansvar for egen og andres læring. Dette forutsetter bevisstgjøring og refleksjon rundt målene, 
innholdet og de prosesser studentene gjennomgår.  

 

Deltakelse 
 
Det er krav til deltakelse i emnet, og fravær må ikke overstige 20 prosent. Tvilstilfeller avgjøres av 
faglærer i samråd med programansvarlig. 
 

Vurdering 

Vurdering gjennom studietiden 
Studentene skal skrive en praksisrapport etter endt praksis. Denne vurderes med godkjent/ikke 
godkjent. I tillegg skal det gjennomføres inntil 4 obligatoriske arbeidskrav i løpet av studieåret. 
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Alle obligatoriske 
arbeidskrav må gjøres innen fastsatte frister for at studiet skal godkjennes. 

Avsluttende vurdering 

Studiet blir avsluttet med en skriftlig eksamen i form av en hjemmeeksamen.   

Vurderingsuttrykk 

Det benyttes graderte bokstavkarakterer: A- F 

Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler tillatt. 

Litteratur 

Pensumliste vil foreligge ved studiestart. 
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PPU415-JUR Fagdidaktikk i rettslære 15 studiepoeng 

 

Norsk Praktisk-pedagogisk utdanning – heltid og deltid HØST/VÅR 

 

 

Innledning  

Kjerneoppgavene i rettslæredidaktikken er planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og 
vurdering av undervisning, læringsmiljø og elevenes læring i faget. Den didaktiske kompetansen 
inkluderer evnen til å analysere egne erfaringer og å videreutvikle opplæringen i samspill med 
elever/lærlinger, kolleger og andre. Fagdidaktikken skal, sammen med pedagogikk og 
praksisperiodene, bidra til å gi kandidaten teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og etisk 
refleksjonsevne rettet inn mot yrkesutøvelse og analyse av rettslærefaget og lærerprofesjonen i 
det flerkulturelle og livssynsmangfoldige samfunnet. Samtidig tar fagdidaktikken sikte på å 
belyse undervisningsfagets plass og rolle i samfunnet nasjonalt og internasjonalt, i et historisk 
og samtidig perspektiv.  

 
Rettslære har som fag en lang historie i Norge, både som undervisnings- og vitenskapsfag. Jus 
har vært et fag ved universitetene våre siden det første universitet ble opprettet i Norge i 1811. 
Studiet har tradisjonelt vært et utpreget profesjonsstudie. I dag undervises det i jus ved 
universitetene i Oslo, Bergen og Tromsø. 
På videregående nivå ble handelsrett ett av fagene da Oslo Handelsgymnasium ble opprettet i 
1875. Senere fikk vi også ettårige handelsskoler og økonomisk gymnas med rettslærefag. 

På studieretningen for handels- og kontorfag ble rettslærefaget styrket, og vi fikk fag som 
rettslære, markedsrett, skatterett og forvaltningslære avhengig av hvilken linje studentene 
valgte. På studieretningen for allmenne fag var rettslære et studieretningsfag med 4 timer i uken. 
Faget dekket en lang rekke rettsemner. 

Ved Reform-94 ble rettslære styrket innenfor studieretningen for allmenne og økonomisk-
administrative fag. Faget ble nå et studieretningsfag med to kurs: Rettslære I med 3 timer i uken 
og Rettslære II med 5 timer i uken. Elever som tok begge kursene kunne få tilleggspoeng ved 
opptak til høyskole og universitet. 

I forbindelse med Kunnskapsløftet ble faget ytterligere styrket. Rettslære er nå programfag 
innenfor programområdet Samfunnsfag og økonomi. Rettslære består nå av to programfag: 
Rettslære 1 og Rettslære 2. Timetallet for fagene er 140 årstimer. Ifølge læreplanen skal fagene 
kunne tas uavhengig av hverandre. 

 

Læringsutbytte 

KUNNSKAP  

Studenten skal kunne 
 

 redegjøre for fagets egenart og utviklingen i rettslærefaget  
 

 plassere rettslærefaget i relasjon til internasjonale strømninger 
 

 vurdere rettslærefagets rolle i det flerkulturelle og flerreligiøse samfunnet 
 

 bruke læreplanene i rettslære sammen med den generelle delen av læreplanen  
 

 bruke opplæringslovens bestemmelser i forbindelse med gjennomføringen av 
undervisningen 

 

 planlegge og tilrettelegge undervisningen i rettslære 
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 vise solid kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder 
 
 
FERDIGHETER 
 
Studenten 
 

 kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisningen i rettslære basert på 
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap 

 

 kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæringen i samsvar med 
gjeldende læreplanverk og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø 
 

 kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi 
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen 
læring og egen faglige utvikling 
 

 kan mestre endringer i innholdet og opplæringen i rettslære 
 

 kan forstå utfordringer og muligheter knyttet til fagets plass og rolle i det flerkulturelle og 
flerreligiøse samfunnet 
 

 forberede elevene på overgangen fra opplæring i videregående skole til studier ved 
universitet og høyskoler 

 
 

GENERELL KOMPETANSE 
 
Studenten 
 

 innehar en profesjonell holdning og kan reflektere kritisk over faglige, profesjonsetiske 
og utdanningspolitiske spørsmål 
 

 kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både 
kollegers og skolens utvikling 
 

 kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevant 
for skoleverket 
 
 

Innhold 
 
Emnet skal gi studentene: 

 Innsikt i de rammebetingelser som kan påvirke undervisningen, og hvordan man bør 
legge opp undervisningen i rettslære i samsvar med rammebetingelsene på den enkelte 
skole. 
 

 Ferdigheter i hvordan de skal tolke læreplanen og avgrense innholdet i de enkelte 
kompetansemålene. 
 

 Kjennskap til tilgjengelig læremidler og kunne foreta valg av læremidler ut fra elevenes 
forutsetninger og fagets rammebetingelser. 
 

 Kjennskap til hvordan Lovdata og andre digitale løsninger kan brukes i undervisningen 
 

 Øvelse i å kunne lage årsplaner, ukeplaner og planer for den enkelte 
undervisningstimen. Planene skal ta hensyn til elevenes forutsetninger, rettsemnets 
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egenart og behovet for variasjon. 
 

 Grunnlag for å gjennomføre undervisning som tar hensyn til elevens forutsetninger. 
 

 Grunnlag for å vurdere elevenes grad av måloppnåelse. 
 

 Grunnlag for å undervise et i rettslære i en flerkulturell og flerreligiøs kontekst 
 

Læringsaktiviteter 
 

Undervisningen skjer i form av forelesninger og gruppesamtaler. Det blir gitt oppgaver knyttet til 
blant annet undervisningsplaner og undervisningsopplegg, lage oppgaver og foreta vurderinger. 

 
Deltakelse 
 
Det er krav til deltakelse i emnet, og fravær må ikke overstige 20 prosent. Tvilstilfeller avgjøres 
av faglærer i samråd med programansvarlig. 

Vurdering 

Vurdering gjennom studietiden 
Studentene skal skrive en praksisrapport etter endt praksis. Denne vurderes med godkjent/ikke 
godkjent. I tillegg skal det gjennomføres inntil 4 obligatoriske arbeidskrav i løpet av studieåret. 
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Alle 
obligatoriske arbeidskrav må gjøres innen fastsatte frister for at studiet skal godkjennes. 

Avsluttende vurdering 

Studiet blir avsluttet med en skriftlig eksamen i form av en hjemmeeksamen.  

Vurderingsuttrykk 

Det benyttes graderte bokstavkarakterer: A- F 

Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler tillatt. 

 

Litteratur 

Litteraturliste vil foreligge ved studiestart 
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PPU415-MAT Fagdidaktikk i matematikk 15 studiepoeng 

 

Norsk  Praktisk-pedagogisk utdanning – heltid og deltid HØST/VÅR 

 
 

Innledning 

Matematikklærere skal legge til rette for helhetlig matematikkundervisning i tråd med relevant 
forskning og den gjeldende læreplanen. Dette krever ulike former for kompetanse. 
Fordi matematikk er et sentralt og stort fag både i grunnskolen og i den videregående skolen, 
må undervisningen derfor legges opp slik at den passer for skoleelever med ulike forutsetninger 
med hensyn til kulturbakgrunn, evne, erfaringer, interesser og uttrykksmåter. Den skal gi 
elevene et grunnlag for å kunne utvikle seg og fungere både i dagens og i morgendagens 
samfunn. Dette gjelder både i arbeidslivet, i fritiden og i videre utdanning. 

Elevene skal utvikle kunnskaper som setter dem i stand til å delta i samfunnsdebatter og være 
med på å ta avgjørelser. Den måten elevene møter matematikken på i skolen er viktig for deres 
opplevelse av mestring. Grunnleggende ferdigheter i matematikk er viktige i en rekke fag og på 
mange områder i livet. Det er lagt vekt på at elevene skal være aktive i læringsprosessen og 
selv konstruere sine matematiske begreper. Videre blir matematikkens store 
anvendelsesmuligheter som redskapsfag framhevet.  

Didaktikken er undervisningens og innlæringens teori og praksis. Matematikkdidaktikk handler 
derfor om undervisning og innlæring av matematikk. Noen av spørsmålene som 
matematikkdidaktikken behandler: Hvordan utvikler elevene matematiske begrep og hva er 
typiske misoppfatninger av slike begrep? Hvordan kan vi motivere elever for matematikk? Har 
matematikk en allmenndannende funksjon? Hvordan kan vi bruke informasjonsteknologi i 
matematikkundervisningen? 

Synet på læring av matematikk er knyttet til synet på matematisk kunnskap. Det finnes 
forskjellige teorier for læring som kan gi ulike perspektiver på undervisningen. Matematikken 
kjennetegnes av en struktur der nye kunnskaper ofte bygger på tidligere etablerte kunnskaper. 
En slik hierarkisk oppbygning bidrar til å gjøre læringen av matematikk meget kompleks. 

Undervisning av matematikk tar utgangspunkt i ulike læringssyn, i reflektert egenerfaring og er 
basert på gjeldende læreplaner for grunnskole og videregående opplæring. 

Matematikk fagdidaktikk er et meget omfattende fagemne.  Erfaringer som studentene får i 
praksisperioden og senere i egen undervisning, vil kunne relateres til teoretiske kunnskaper og 
dermed øke deres funksjonalitet. Det er likevel viktig å få frem at de grunnkunnskaper det 
fagdidaktiske kurset gir, må følges opp med videre lesning av fagdidaktisk stoff i bøker og 
tidsskrifter både for å komplettere og utdype kunnskapene, og for å holde seg ajour med den 
utvikling som stadig skjer. En grunnholdning for studentene må være at en livslang læring er 
nødvendig hvis de skal kunne fungere som ansvarlige og profesjonelle matematikklærere. 

I enhver undervisningssituasjon vil læreren tilkjennegi, også ubevisst, en holdning til faget som 
vil influere på elevenes innstilling. Så snart en slik holdning er dannet hos elevene er den meget 
vanskelig å endre. Det er derfor av stor betydning at læreren har en positiv og velreflektert 
holdning til matematikk. En viktig side ved fagdidaktikkopplæringen er derfor å støtte utviklingen 
av en slik positiv holdning hos studentene. 

 

Læringsutbytte 
 

Fagplanen i matematikk fagdidaktikk er delt i tre målområder: 

1. Matematikk som kunnskapsområde  
2. Undervisning av matematikk 
3. Læring av matematikk  
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En slik inndeling er gjort av praktiske grunner. Den er ikke ment å avspeile en avgrensing i 
separate områder. I kurset i fagdidaktikk vil områdene stadig gripe over i hverandre og samvirke 
på en fruktbar måte. 

 

KUNNSKAP 

Studenten 

 Har inngående kunnskap om deler av matematikkens historie og kan gi eksempler på 
matematikkens tilknytning til kultur og samfunn og matematikkens plass og legitimering i 
skolen 

 Har kunnskap om matematikkens induktive og deduktive karakter  

 Har kunnskap om matematikk som et dynamisk fag der kreativitet og fantasi spiller en 
viktig rolle for kunnskapsbygging  

 Har kunnskap om den betydning det er å vurdere matematikkens i hverdagsliv, samfunn 
og andre fag, og utnytte dette i planlegging av matematikkundervisning  

 Har kunnskap om betydning av matematiske modeller og deres bruk i undervisningen  

 Har kunnskap om læreplananalyse i matematikk for grunnskole og videregående 
opplæring, relatere disse til læreplanens generelle del og bruke planene som grunnlag 
for egen undervisning 

 kunne integrere bruk av informasjonsteknologi i matematikkundervisningen 
 
 
FERDIGHETER 
Studenten 
 

 kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i matematikk med utgangspunkt i 
gjeldende læreplaner, teori og reflektert læring 

 kan gjøre rede for prinsipper for valg av arbeidsformer i matematikk og legge disse 
prinsippene til grunn for egen undervisning  

 kan gjøre rede for prinsipper for valg og vurdering av læremidler i matematikk som 
bøker, IKT og andre hjelpemidler og benytte disse prinsippene i egen undervisning  

 kan identifisere ulike læreforutsetninger blant elever med lærings- strategier og stiler, og 
vurdere og iverksette forskjellige former for differensiering  

 kan gjøre rede for undervisningsformer i matematikk i skolen. Dette gjelder eksempelvis 
utforskende aktiviteter, induktiv og deduktiv arbeidsmåte og problemløsning. 

 kunne vurdere og anvende ulike former for vurdering av elevers kunnskaper og 
ferdigheter i matematikk, og drøfte kriterier for fastsetting av karakter med utgangspunkt 
i læreplanverket 

 kan analysere og vurdere egen matematikkundervisning og lærerrolle og omsette slik 
refleksjon i forbedret yrkesutøvelse 

 kan bidra til at elever får et positivt forhold til matematikk med tanke på videre 
rekruttering 

 kjenne til noen resultater fra matematikkdidaktisk forskning og utviklingsarbeid og kunne 
anvende slike resultater i egen planlegging og gjennomføring av undervisning 

 kan gjengi ulike teorier for læring av matematikk og gjøre rede for hvordan disse kan 
påvirke valg av undervisningsform 

 kan vurdere og drøfte motivasjonens betydning for læring av matematikk  

 kan gjøre rede for spesifikke lærevansker i matematikk og mulige måter å møte disse på  

 kan gi eksempler på mulige problemer ved læring av matematikk relatert til forhold som 
kjønn, språk og ulik kulturell bakgrunn. 

 Kan anvende ulike vurderingsformer, som diagnostisk vurdering og vurdering med og 
uten karakter. 

 Kan utarbeide vurderingskriterier i faget 

 Kan vurdere og bruke ulike former for samarbeid med elever i planlegging, 
gjennomføring og vurdering av undervisning og læring 
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 Kan legge til rette for at elever utvikler gode læringsvaner og får innsikt i egne 
læringsstrategier i matematikk 
 
 
 

GENERELL KOMPETANSE 

Studenten 

 Har forståelse for matematikkfagets betydning som allmenndannende fag og dets 
samspill med kultur, filosofi og samfunnsutvikling 

 Har innsikt i matematikkfagets roller innenfor andre fag og i samfunnet for øvrig 

 Har innsikt i matematikkfagets betydning for deltakelse i et demokratisk samfunn 

 

Innhold 
 
Matematiske emner behandles for å oppå en dyp forståelse og for å få kjennskap til 
undervisningsmetoder. Emnet inkluderer, men er ikke begrenset til følgende. 

Historikk og matematikk som kunnskapsområde 

 Fagområdets egenart, utvikling og legitimering 

 Matematikk og samfunnet 
 
Undervisning i matematikk 

 Pedagogisk/didaktisk relasjonsmodell 

 Planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning 

 Undervisningsmetoder og organisasjonsformer 

 Kunnskaps- og forståelsestyper  

 Sosiale sider ved matematikkundervisningen 
 
Læring av matematikk 

 Problemløsing 

 Analyse og kritisk refleksjon og forståelse 

 Motivasjon, matematikk og kjønn 

 Læringsstrategier (arbeidsmåter/arbeidsformer), læringsstiler 

 Vurdering av læring med og uten karater 

 Læringspyramider 
 
Matematikk i skolen 
Læreplaner 

 Lærebøker og læremidler 

 Lokalt læreplanarbeid: Arbeidsplaner, fagrapporter og vurderingsveiledninger 

 Tilpasset opplæring, differensiering og individuelle opplæringsplaner, lærevansker  

 Undervisning og læring i det flerkulturelle klasserom 

 Bruk av IKT, læringsplattformer, Internet fagnettsider i undervisning og læring, 
dynamiske læreverktøy og grafisk lommeregner og andre hjelpemidler 

 Aktuelle elevoppgaver, vurdering og vurderingsverktøy 

 TIMSS og PISA 

 De fem grunnleggende ferdigheter i matematikk 
 
 

Læringsaktiviteter 
Forelesninger, seminarer og arbeid med oppgaver vil være aktuelle arbeidsformer, men 
hovedvekten vil ligge på aktiv studentdeltakelse i form av presentasjoner og diskusjoner rundt 
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aktuelle tema med sikte på å utvikle erfaringer som kan benyttes i utarbeidingen av egen 
lærings- og undervisningsaktiviteter. 

 Presentasjoner, bruk av video. 

 Forelesninger og deltakelse i forelesninger 

 Bruk av veiledningsdokument i tilknytning til praksis 

 Refleksjonsoppgaver i forbindelse med praksisperiodene 

 Plenums og gruppediskusjoner 

 Deltakelse i ulike vurderingsformer 

 

Deltakelse 
 
Det er krav til deltakelse i emnet, og fravær må ikke overstige 20 prosent. Tvilstilfeller avgjøres 
av faglærer i samråd med programansvarlig. 
 

Vurdering 

Vurdering gjennom studietiden 
Studentene skal skrive en praksisrapport etter endt praksis. Denne vurderes med godkjent/ikke 
godkjent. I tillegg skal det gjennomføres inntil 4 obligatoriske arbeidskrav i løpet av studieåret. 
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Alle 
obligatoriske arbeidskrav må gjøres innen fastsatte frister for at studiet skal godkjennes. 

Avsluttende vurdering 

Studiet blir avsluttet med en skriftlig eksamen i form av en hjemmeeksamen.  

Vurderingsuttrykk 

Det benyttes graderte bokstavkarakterer: A- F 

Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler tillatt. 

Litteratur 

Pensumliste foreligger ved semesterstart. 
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PPU415-ENG Fagdidaktikk i engelsk 15 studiepoeng 

 

Engelsk Praktisk-pedagogisk utdanning – heltid og deltid HØST/VÅR 

 
 
 

Innledning 
 
Kjerneoppgavene i engelskdidaktikken er planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og 
vurdering av undervisning, læringsmiljø og elevenes læring i faget. Den didaktiske kompetansen 
inkluderer evnen til å analysere egne erfaringer og å videreutvikle opplæringen i samspill med 
elever/lærlinger, kolleger og andre. Fagdidaktikken skal, sammen med pedagogikk og praksis, 
bidra til å gi kandidaten teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og etisk refleksjonsevne 
rettet inn mot yrkesutøvelse og analyse av engelskfaget og lærerprofesjonen i det flerkulturelle 
og livssynsmangfoldige samfunnet. Samtidig tar fagdidaktikken sikte på å belyse 
undervisningsfagets plass og rolle i samfunnet nasjonalt og internasjonalt, i et historisk og 
samtidig perspektiv. Studiet skal forberede studentene, faglig og didaktisk til å undervise i 
engelsk på mellom, ungdomstrinn og videregående skole. 

 

Læringsutbytte 
 
KUNNSKAP 
 
Studenten 

 har innsikt i interkulturell kommunikasjon  

 har kunnskap om engelskspråklig skjønnlitteratur, lesestrategier, samt akademisk 
skriving og kritisk kildebruk 

 har innsikt i de grunnleggende ferdigheters betydning for læring generelt og i 
engelskfaget spesielt å uttrykke seg skriftlig og muntlig, å kunne lese, å kunne regne og 
å kunne bruke digitale verktøy. 

 har kunnskap om barn og unges språklæring i et andrespråksperspektiv, 
språklæringsteorier, vurderingsformer, metoder, strategier, læringsfremmende 
tilbakemeldinger, relevante nasjonale og internasjonale prøver 

 har solid kjennskap til gjeldende læreplanverk for engelskfaget i skolen og dets forhold til 
det europeiske rammeverket 

 har kunnskap om relevante læringsarenaer, for eksempel digital læringsarena, og 
forståelse for hvordan de kan utnyttes i engelskfaget til det beste for elevenes læring 

 har kjennskap til ulike læringsmidler i engelsk som kan brukes i opplæringen på mellom- 
ungdomstrinn og i videregående skole 

 
FERDIGHETER 
 
Studenten 

 kan bruke faget didaktisk, profesjonelt og med sikkerhet i henhold til gjeldende 
læreplanverk 

 kan bruke engelsk sikkert og funksjonelt, skriftlig og muntlig og være en god 
språkmodell for elevene 

 kan veilede og tilrettelegge for elevenes språklæring og språkutvikling 

 kan tilpasse og variere undervisningen med tanke på de grunnleggende ferdigheter 

 kan bidra til at elevene utvikler lese- og skriveglede og relevante læringsstrategier 

 kan utøve profesjonell vurderingspraksis, herunder egenvurdering, underveisvurdering, 
sluttvurdering, vurdering med og uten karakter, og læringsfremmende tilbakemeldinger 

 kan utnytte den kompetansen elevene allerede har innenfor engelsk språk og 
engelskspråklig kultur, så som film, musikk og litteratur 
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 kan velge ut og legge til rette for variert pedagogisk bruk av tekster, som er tilpasset de 
forutsetningene elevene har. Studenten skal kunne bruke et variert utvalg av tekster for 
barn og unge fra engelskspråklige kulturer 

 kan selvstendig og i samarbeid med andre, planlegge, begrunne, gjennomføre og 
vurdere opplæring i engelsk etter intensjonene i læreplanen og med hensyn til det 
språklige og kulturelle mangfoldet blant elevene 

 kan kritisk vurdere, og bruke ulike læringsmidler i engelskundervisningen 

 
 
GENERELL KOMPETANSE 
 
Studenten  

 kan tilpasse relevant fagstoff og formidle det på en didaktisk og pedagogisk 
hensiktsmessig måte 

 kan reflektere over egen læring, utvikling og praksis i henhold til yrkesetiske prinsipper 

 kan arbeide selvstendig og i samarbeid med andre for tilrettelegging av elevers læring 
og utvikling i engelsk 

 

Innhold 
 

Undervisningen i emnet er organisert etter følgende faglig innhold: 

Å undervise i engelsk 

 Undervisning og læring i en meningsfylt kontekst 

 Didaktiske forhold 

 Læringsaktiviteter 

 Læreplanmål 

 Vurdering 
 
Engelsk som et verdensspråk 

 Interkulturell kompetanse 

 Engelskspråklig litteratur fra ulike deler av verden 
 
Grunnleggende ferdigheter i faget 

 Å kunne uttrykke seg skriftlig og muntlig 

 A kunne lese 

 Å kunne regne 

 Å kunne bruke digitale verktøy 

 
 
 
 
Læringsaktiviteter 
 

Fagdidaktikkstudiet i engelsk er teoribasert og praksisbasert. Undervisningen organiseres slik at 
praksiserfaringer og den teoretiske delen av fagstudiet integreres. Språkdidaktisk kompetanse 
utvikles gjennom utprøving, erfarings- og tankeutveksling og kritisk refleksjon. Studiet er i stor 
grad erfaringsbasert og deler av undervisningen er eksemplarisk i forhold til læringssituasjonen i 
skolen. Studentenes læringsprosess foregår i et samspill mellom praksisopplæring, undervisning 
og faglitteratur. 

Det viktigste arbeidsverktøyet for å sikre læringsprosessen i praksisperioden og å knytte denne 
til fagdidaktikkundervisningen, er bruk av veiledningsdokument. Dette dokumentet knytter teori til 
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praksis og fungerer både som refleksjonsdokument og veiledningsverktøy. Dokumentet 
beskriver rammer, forutsetninger og den sammenheng som arbeidet og undervisningen foregår 
innenfor. Undervisningen må ta utgangspunkt i en analyse av læreforutsetninger og 
rammefaktorer og beskrive de forhold som er av betydning for planlegging og gjennomføring av 
undervisningen. Det beskriver målene for arbeidet, innholdet i undervisningen og begrunnelser 
for dette, hvilke læremidler som benyttes, henvisninger til disse og begrunnelser for å benytte 
dem. Her vurderes også måloppnåelsen av egen undervisning og om elevene har nådd 
kompetansemålene. 

 
 

Deltakelse 
 
Det er krav til deltakelse i emnet, og fravær må ikke overstige 20 prosent. Tvilstilfeller avgjøres 
av faglærer i samråd med programansvarlig. 

 

Vurdering 

 
Vurdering gjennom studietiden 
Studentene skal skrive en praksisrapport etter endt praksis. Denne vurderes med godkjent/ikke 
godkjent. I tillegg skal det gjennomføres inntil 4 obligatoriske arbeidskrav i løpet av studieåret. 
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. Alle 
obligatoriske arbeidskrav må gjøres innen fastsatte frister for at studiet skal godkjennes. 
Arbeidskravene skrives på engelsk. 

Avsluttende vurdering 

Studiet blir avsluttet med en skriftlig eksamen i form av en hjemmeeksamen. Denne skrives på 
engelsk. 

Vurderingsuttrykk 

Det benyttes graderte bokstavkarakterer: A- F 

 

Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler tillatt. 

Litteratur 

Pensumliste vil foreligge ved studiestart. 
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PPU 415 - NOR Fagdidaktikk i norsk  15 Studiepoeng 
 

Norsk Praktisk-pedagogisk utdanning – heltid og deltid Høst/vår 

 

 

Innledning 
 

Kjerneoppgavene i norskdidaktikken er planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og vurdering av 

undervisning, læringsmiljø og elevenes læring i faget. Den didaktiske kompetansen inkluderer evnen 

til å analysere egne erfaringer og å videreutvikle opplæringen i samspill med elever/lærlinger, kolleger 

og andre. Fagdidaktikken skal, sammen med pedagogikk og praksis, bidra til å gi kandidaten 

teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og etisk refleksjonsevne rettet inn mot yrkesutøvelse og 

analyse av faget og lærerprofesjonen i det flerkulturelle og livssynsmangfoldige samfunnet. Studiet 

skal forberede studentene, faglig og didaktisk til å undervise i norsk på mellom, ungdomstrinn og 

videregående skole. Det skal gi kunnskap om norskfagets plass i skolen, og om vurderinger og 

beslutninger som gjøres i forhold til undervisning og målrettet arbeid med læring.  Fagdidaktikken skal 

også gjøre studentene i stand til å forholde seg til læreplanen med et kritisk blikk, og gi forståelse for 

at ulike syn på språk og litteratur kan skape forskjellige innholdselementer og arbeidsmåter i 

morsmålsfaget.  Forsknings – og erfaringsbasertbasert kunnskap i faget og evne til kritisk refleksjon er 

viktige forutsetninger for å utvikle en god profesjonskompetanse.  

 

Læringsutbytte 

Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: 

 

KUNNSKAP 

Studenten  

 har god kunnskap om norskfagets plass, egenart og utvikling som skolefag 

 har god kunnskap om relevant forskning knyttet til undervisning og læring i norskfaget 

 har god kunnskap om ulike arbeidsmetoder og læremidler i norskfaget 

 har god kunnskap om gjeldene læreplan i norsk 

 har god kunnskap om ulike former for vurdering i norskfaget 

 har god kunnskap om grunnleggende ferdigheter i norskfaget 

 har god kunnskap om ungdomskultur, ungdoms utvikling og utfordringer knyttet til 
undervisning og læring 

 har bred kunnskap om et bredt repertoar av læringsstrategier og arbeidsmetoder i fagene 
samt læremidler i undervisningen  

 kjenner til vanlige faglige utfordringer for ulike elevgrupper i forskjellige skoleslag 

 har kunnskap om norsk som andrespråk, og om norskfagets rolle i det flerkulturelle og 
livssynsmangfoldige samfunnet  

 kan faget godt nok til å være en trygg og faglig sterk underviser og veileder for elevene  

 
 
 
FERDIGHETER 
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Studenten kan 

 stimulere leselyst på ulike alderstrinn, med tanke på kjønn, interesser og kulturell bakgrunn  

 legge til rette for at elever utvikler gode lese- og skrivestrategier, og utforsker språk og 
tekster i ulike medium  

 stimulere til allsidig opplæring i og bruk av muntlig språk og dialog, og til utvikling av lese- 
og skriveglede 

 arbeide systematisk med varierte opplæringsstrategier innen videre lese- og 
skriveopplæring, og kjenne til hvordan en kan hjelpe de elevene som trenger ekstra støtte  

 ta i bruk ulike typer læremiddel i norskfaget, inkludert digitale   

 tilpasse norskopplæringen til elever med ulike behov 

 tilpasse norskopplæringen til elever som er flerspråklige eller har norsk som andrespråk  

 analysere og vurdere verdien av ulike prøveformer, deriblant kartleggingsprøver, også i 
forhold til elever som har et annet morsmål enn norsk 

 analysere læreplaner i fag for ungdomstrinnet og videregående opplæring og utvikle lokale 
planer som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen  

 planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning med og uten teknologiske hjelpemidler  

 gi elevene underveisvurdering og sluttvurdering, bruke faglige kjennetegn på 
måloppnåelse og gi faglige begrunnelser for karakterer  

 
 
GENERELL KOMPETANSE 
Studenten  

 kan diskutere og reflektere over norskfaglige og norskdidaktiske problemstillinger  

 kan videreutvikle egen norskfaglig kompetanse og bidra til skolens utvikling gjennom å 
orientere seg i faglitteratur og drøfte problemstillinger basert på forskningsbasert kunnskap 

 kan analysere og forbedre egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og 
behov  

 kan koble norskfaget til skolens generelle mål og se hvordan faget bidrar til sentrale verdier 
og mål som toleranse, likestilling og demokrati  

 kjenner til og kan bidra med etiske utfordringer fra norskfaget  

 
 

Innhold 
 
Praksis og praktisk erfaring med norskfagets didaktikk og metodikk er et bærende element i studiet. 
Utvalget av metoder skal gi bred erfaring med og kompetanse til undervisning i grunnskolen og på 
videregående nivå. Det arbeides med følgende norskdidaktiske innholdselementer:  
 

 viderekommen leseopplæring 

 lesing og analyse av fagtekster/ sakprosa 

 viderekommen skriveopplæring på hovedmålet og sidemålet 

 muntlighet og muntlige ferdigheter 

 sammensatte tekster 

 litteraturdidaktikk  

 norsk som andrespråk 

 kartlegging av ferdigheter og vurderingsformer 

 læreplaner og læremidler, også digitale  
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Læringsaktiviteter 

Læringsaktivitetene i emnet varierer fra forelesninger til gruppesamtaler, individuelle oppgaver og 

selvstudium. Det blir lagt vekt på refleksjon og utveksling av kunnskaper og erfaringer i et 

læringsfellesskap. Det er lagt vekt på at studentene skal veilede hverandre i skriveprosesser og 

tekstproduksjon. 

I arbeidet med dette emnet benyttes varierte arbeidsformer og tilnærmingsmåter som: 

 forelesninger 
 studentpresentasjoner 
 gruppediskusjoner og dialoger 
 tekststudier 
 skriftlige og muntlige aktiviteter og øvelser  
 tilbakemelding på hverandres tekster 
 selvstudium 

 

Deltakelse 

Det er krav til deltakelse i emnet, og fravær må ikke overstige 20 prosent. Tvilstilfeller avgjøres av 

faglærer i samråd med programansvarlig. 

Vurdering 

Vurdering gjennom studietiden 
Studentene skal skrive en praksisrapport etter endt praksis. Denne vurderes med godkjent/ikke 
godkjent. I tillegg skal det gjennomføres inntil fire obligatoriske arbeidskrav i løpet av studieåret. 
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.  

Avsluttende vurdering 
Fagdidaktikk vurderes med en individuell hjemmeeksamen over 2 dager.  

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A – F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 

 

Hjelpemidler til eksamen 

Alle hjelpemidler tillatt. 

Litteratur 

Pensumliste foreligger ved semesterstart. 
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PPU 415- SAM Fagdidaktikk i samfunnsfag 
 

15 Studiepoeng 

 
Norsk 

 
Praktisk-pedagogisk utdanning – heltid og deltid  Høst/Vår    

Innledning 

Kjerneoppgavene i samfunnsfagsdidaktikken er planlegging, tilrettelegging, gjennomføring og 
vurdering av undervisning, læringsmiljø og elevenes læring i faget. Den didaktiske kompetansen 
inkluderer evnen til å analysere egne erfaringer og å videreutvikle opplæringen i samspill med 
elever/lærlinger, kolleger og andre. Fagdidaktikken skal, sammen med pedagogikk og 
praksisopplæringen, bidra til å gi kandidaten teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter og 
etisk refleksjonsevne rettet inn mot yrkesutøvelse og analyse av samfunnsfaget og 
lærerprofesjonen i det flerkulturelle og livssynsmangfoldige samfunnet. Samtidig tar 
fagdidaktikken sikte på å belyse undervisningsfagets plass og rolle i samfunnet nasjonalt og 
internasjonalt, i et historisk og samtidig perspektiv.  

Fagdidaktikk omhandler emner og problemstillinger knyttet til undervisning og læring i faget. 
Didaktikk dreier seg om kunnskap om fagets plass og begrunnelse i skolen, og om vurderinger 
og beslutninger som gjøres i forhold til undervisning og målrettet arbeid med læring. Forsknings 
– og erfaringsbasertbasert kunnskap i faget og evne til kritisk refleksjon er viktige forutsetninger 
for å utvikle en god profesjonskompetanse. 

Sammen med emnene i pedagogikk og praksis gir samfunnsfagdidaktikken grunnlag for å 
undervise i faget ved grunnskolens ungdomstrinn og i videregående opplæring. Veiledet praksis 
er en integrert og vektlagt del av studiet.  
 

Læringsutbytte 

KUNNSKAP 

 har god fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot særlig trinn 8-13 

 har solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet 

 har god kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldene lov- og planverk for 
profesjonsutøvelsen  

 har god kunnskap om samfunnsfagets plass, egenart og utvikling som skolefag  

 har god kunnskap om gjeldende læreplan i samfunnsfag 

 har solid kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og 
kulturelle kontekster 

 har god kunnskap om samfunnsfagets mulige roller i det flerkulturelle og 
livssynsmangfoldige samfunnet 

 har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og 
særlig i samfunnsfag  

 har god kunnskap om ulike former for vurdering i samfunnsfag 

 har god kunnskap om grunnleggende ferdigheter i samfunnsfag 
 

 
FERDIGHETER 

 kan planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskap 

 kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale 
lærings – og danningsprosesser i kulturelt og livssynsmessig mangfoldige klasserom 

 kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med 
gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø 
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 kan analysere læreplaner i samfunnsfag og utvikle lokale planer som grunnlag for 
planlegging, gjennomføring og vurdering i undervisningen 

 kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere  og dokumentere elevers 
læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over 
egen læring og egen faglig utvikling 

 
 
GENERELL KOMPETANSE 

 kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå 

 innehar en profesjonell holdning og kan reflektere over faglige, profesjonsetiske og 
utdanningspolitiske spørsmål 

 kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle kompetanse og bidra til både 
kollegers og skolens utvikling 

 kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er 
relevante for skoleverket 

 kan analysere og forbedre egen praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser 
og behov  

Innhold 

 
Fagdidaktikk omhandler forhold som vedrører undervisning og læring i samfunnsfag. Emnet gir 
et grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning basert 
på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og teori. 

Praksis og praktisk erfaring med samfunnsfagets didaktikk og metodikk er derfor et bærende 
element i studiet. Utvalget av metoder skal gi bred kompetanse til undervisning i grunnskolen og 
på videregående nivå. 

Studiet vil være konsentrert om planlegging, undervisningsmetoder og faghistorie: 
Fagplaner i historisk lys, LK-06, dagens lærerrolle, spesielle utfordringer som tilpasset opplæring 
i samfunnsfag. 
Læremidler i faget. 
Fagspesifikke læringsmetoder som historisk metode, fortelling, kart og samfunnsvitenskapelige 
undersøkelser. 
Kritisk og kreativ tenkning og læringsstrategier. 
Storyline, simulering, rollespill og andre veier til opplevelse og innlevelse i faget. 
Elevers og læreres skapende bruk av digitale hjelpemidler i samfunnsfaget. 
Bilder og billedanalyse. 
Problemorientert læring. 
Det flerkulturelle klasserommet, som ressurs i geografi, historie og samfunnskunnskap. Global 
læring. 
Vurdering i samfunnsfag. 

Læringsaktiviteter 

For å realisere målene i emnet kreves et samspill mellom praksiserfaringer, tilegnelse av 
relevante teorier og begreper, og refleksjon. Arbeid i praksisfeltet og oppfølging av 
praksisopplæringen er sentralt i utviklingen av lærerrollen.  
  
I studiet vil det bli tilbudt samlinger, forelesninger, seminarer basert på studentframlegg, 
gruppearbeid og selvstudium. Studiet vil ha som mål å gi studentene en aktiv tilnærming til 
fagets metoder. 

Deltakelse 

Det er krav til deltakelse i emnet, og det vil bli ført fravær som ikke må overstige 20 %.  
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Det vil være oppgaver og arbeidskrav knyttet til studiet. Alle oppgaver til veiledning skal gjøres 

innen obligatoriske frister som må overholdes for at studiet skal godkjennes. 
 

Vurdering  

Vurdering gjennom studietiden 
Studentene skal skrive en praksisrapport etter endt praksis. Denne vurderes med godkjent/ikke 
godkjent. I tillegg skal det gjennomføres inntil fire obligatoriske arbeidskrav i løpet av studieåret. 
Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen 

Avsluttende vurdering 
Fagdidaktikk vurderes med en individuell hjemmeeksamen over 2 dager.  

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A – F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Vurderingsuttrykk 

Det benyttes graderte bokstavkarakterer:  A- F 

Litteratur 

 
Obligatorisk litteratur  
Koritzinsky, Theo: Samfunnskunnskap. Fagdidaktisk innføring; Universitetsforlaget 2012 
Lund, Erik: Historiedidaktikk - En håndbok forstudenter og lærere; Universitetsforlaget 2011 
Mikkelsen, Rolf m.fl.: Geografididaktikk for klasserommet; Fagbokforlaget 2010  
 
I tillegg kommer litteratur for de enkelte emner. Listen publiseres i god tid før studiestart i 

vårsemesteret.http://www.utdanningsdirektoratet.no/http://www.utdanningsdirektoratet.no/http://
www.utdanningsdirekt 
atet.no/ 

http://www.utdanningsdirektoratet.no/
http://www.utdanningsdirektoratet.no/
http://www.utdanningsdirektoratet.no/
http://www.utdanningsdirektoratet.no/


HBV – Fakultet for humaniora og 
utdanningsvitenskap 
 
 

Praktisk-pedagogisk 
utdanning 
 

Gjelder for studieåret 
2014 – 2015 

Side 1/4 

 

Filnavn: PPU- Yrkesdidaktikk helse 
og sosialfag 14-15. doc 

 Dato: 28.03.2014 
Sign: AGK 

 

 

PPU415-HELSE Yrkesdidaktikk i helse og oppvekstfag 15 studiepoeng 

 

Norsk Praktisk-pedagogisk utdanning – heltid og deltid HØST/VÅR 

 

 
Innledning 
 
Kjerneoppgavene i yrkesdidaktikken for helse- og sosialfag er planlegging, tilrettelegging, 
gjennomføring og vurdering av undervisning, læringsmiljø og elevenes læring i faget. Den 
didaktiske kompetansen inkluderer evnen til å analysere egne erfaringer og å videreutvikle 
opplæringen i samspill med elever/lærlinger, kolleger og andre. Fagdidaktikken skal, sammen 
med pedagogikk og praksis, bidra til å gi kandidaten teoretiske kunnskaper, praktiske ferdigheter 
og etisk refleksjonsevne rettet inn mot yrkesutøvelse og analyse av helse- og oppvekstfaget og 
lærerprofesjonen i det flerkulturelle og livssynsmangfoldige samfunnet. Samtidig tar 
fagdidaktikken sikte på å belyse undervisningsfagets plass og rolle i samfunnet nasjonalt og 
internasjonalt, i et historisk og samtidig perspektiv.  

 
Læringsutbytte 
 
Kunnskaper 
Studenten skal:  
 

 Kunne forklare skolens rolle i lokalsamfunnet, kompetansebehovet i samfunn og 
arbeidsliv og ulike organiserings – og samarbeidsformer ut ifra yrkesopplæringens 
behov. 
 

 Kunne forklare fag og yrkesopplæringens organisering, og samarbeidet mellom skole og 
bedrift. 
 

 Kunne begrunne egen undervisning gjennom valg av varierte arbeids- og 
vurderingsformer som fremmer differensiering og elevaktivitet. 
 

 Begrunne egen praksis yrkesdidaktisk  
 
 
Ferdigheter 
Studenten skal: 
 

 Kunne planlegge, gjennomføre og vurdere yrkesopplæring ut ifra elevforutsetninger og 
tilpasset opplæring. 

 

 Kunne bruke læreplaner og konkretisere innholdet. 
 

 Kunne bruke og begrunne valg av varierte arbeids- og vurderingsformer som fremmer 
differensiering og elevaktivitet. 

 

 Tilrettelegge for opplæring etter gjeldene lovverk og andre styringsdokumenter, bruke og 
videreutvikle læreplaner innen helse og sosialfag. 

 
 
Generell kompetanse 
Studenten skal: 
 

 Kunne planlegge, gjennomføre, dokumentere og vurdere egen undervisning 
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 Ha bevissthet om egen yrkesrolle, yrkeskultur og yrkeskvalifisering og kan anvende 
denne i didaktisk arbeid. 

 

 Kunne analysere kompetansebehov i samfunnet i forhold til yrkesopplæringen i helse og 
sosialfagene 

 

 Kunne vurdere egen lærerolle. 
 

 Har yrkesstolthet og yrkesbevissthet 
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Innhold 
 
Emnet inneholder 
 
 Refleksjon og bevissthet over eget kunnskapssyn som lærer 
 Nøkkelkvalifikasjoner i helse og sosialfag 
 Definisjon av begreper som yrkesdidaktikk og yrkeskompetanse i helse og sosialfag 
 Kjennskap til gjeldende lovverk og refleksjon over læreplaner i videregående skole, helse og 

sosialfag 
 Planlegging, gjennomføring og vurdering av yrkesrettet læringsarbeid 
 Kjennskap til ulike former for elevvurdering i helse og sosialfag 
 Bevisstgjøring omkring elevenes ulike forutsetninger og uttrykksformer faglig og sosialt 
 
 

Læringsaktiviteter 
 
Didaktisk kompetanse utvikles gjennom erfaringer, tankeutvekslinger og kritiske refleksjoner.  
Emnet vil derfor veksler mellom forelesninger, gruppearbeid, diskusjoner og studentarbeider. 
Studentarbeider vil omfatte forslag til undervisningsopplegg og fagdidaktiske fremføringer.   
 
 

Deltakelse 
 
Det er krav til deltakelse i emnet, og fravær må ikke overstige 20 prosent. Tvilstilfeller avgjøres 
av faglærer i samråd med programansvarlig. 
 
 

Vurdering 

Vurdering gjennom studietiden 
Studentene skal skrive en praksisrapport etter endt praksis. Denne vurderes med godkjent/ikke 
godkjent. I tillegg skal det gjennomføres inntil 4 obligatoriske innleveringer i løpet av studieåret. 
Obligatoriske innleveringer må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen. 

Avsluttende vurdering 
En individuell hjemmeeksamen over 2 dager. 

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A – F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 

Hjelpemidler til eksamen 
Alle 
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Litteratur 

Andersen, K. (2003). Innføring i mesterlære, yrkesdidaktikk og veiledning. Kristiansand: 
Fagboklaget.  
 
Ekelund, T.(2007). Yrkesdidaktikk for grunnutdanning i helse og sosialfag. Oslo: Gyldendal 
Norsk Forlag. 
 
Eng, R., Dobson, S., Høihilder, E.K. (2007) Vurdering for læring. Kristiansand: Høyskoleforlaget.  
 
Hiim,H., Hippe, E. (2001) Å utdanne profesjonelle yrkesutøvere – Yrkesdidaktikk og 
yrkeskunnskap. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag. 
 
Hiim, H., Hippe, E.(2009) Undervisningsplanlegging for yrkesfaglærere. Oslo: Gyldendal 
Akademisk.     
 
Læreplaner     
 
Det tas forbehold om tilleggslitteratur, blant annet oppdaterte fag og forskningsartikler. 
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PPU420 Fagdidaktisk prosjektarbeid 15 studiepoeng 

 

Norsk Praktisk-pedagogisk utdanning – heltid og deltid HØST og VÅR 

 

 
INNLEDNING 

Som en del av fagdidaktikk skal studentene levere et fagdidaktisk prosjektarbeid. 

Prosjektarbeidet vil være et alternativ til tradisjonell læring. Studentene vil gjennom innsamling 
av data fra skolen, problembaserte drøftinger, litteraturstudier og veiledning gis mulighet til å 
tilegne seg minst like mye faglig innsikt som ved tradisjonell undervisning.  

LÆRINGSUTBYTTE 

Emnet skal bidra til at studenten oppnår følgende læringsutbytte: 
 
KUNNSKAP 
Studenten: 

 Har kjennskap til strategier og metoder for å gjennomføre systematisk forsøks- og 
utviklingsarbeid 

 Har kjennskap til informasjonskilder og databaser, og kan evaluere og kvalitetssikre 
informasjon 

 Har kjennskap til hvordan pedagogisk og fagdidaktisk kunnskapsutvikling kan foregå 
generelt, og til sentrale pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger, teorier, 
prosesser og metoder innen det valgte fagområdet i oppgaven spesielt 

 
FERDIGHETER 
Studenten kan: 

 Treffe selvstendige og begrunnede valg 

 Planlegge, gjennomføre og vurdere et utviklingsprosjekt med utgangspunkt en 
fagdidaktisk problemstilling 

 Anvende pedagogisk og fagdidaktisk kunnskap fra forsknings- og utviklingsarbeid i 
belysning og drøfting av praktiske og teoretiske problemstillinger  

 Formidle erfaring og resultat gjennom skriftlig og muntlig framlegg 

 
GENERELL KOMPETANSE 
Studenten skal 

 Vise faglig engasjement i viktige spørsmål om skole og opplæring  

 Kunne analysere og formidle et sammensatt fagstoff på en overbevisende måte 

    Kunne vurdere eget prosjektarbeid ut fra etiske standarder og metodekritiske 
overveielser 

 Samhandle med studentkollegaer, veiledere og andre innenfor praksisfeltet for å utvikle 
egen og kollegaers profesjonalitet, teoretisk og praktisk 

    Se verdien av fornyelse og læring som en viktig del av profesjonsutøvelsen   
 

 

INNHOLD 

Det fagdidaktiske prosjektarbeidet skal binde sammen elementer fra pedagogikken, 
fagdidaktikken og praksisopplæringen. Tema skal ha et fagdidaktisk utgangspunkt. Studentene 
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kan videreføre problemstillinger fra sin praksis, de kan i samråd med veileder hente 
problemstillinger fra andre områder innen pedagogisk virksomhet, eller de kan samle egne data 
fra praksisfeltet.  I prosjektarbeidet skal studentene drøfte praksiserfaringer/empiri i lys av teorier 
slik at studiets forskjellige deler integreres. Studentene skal vise evne til refleksjon og drøfting 
rundt de problemstillinger som tas opp, og kunne knytte innholdet til utvikling og endring. 

 

LÆRINGSAKTIVITETER 
 
Prosjektarbeidet skal gjennomføres i grupper på 3-4 studenter. Gruppen må møtes med jevne 
mellomrom utenom undervisningstiden for å jobbe med prosjekt. Det er et krav at gruppen 
utarbeider en aktivitetsplan med datoer for når de ulike aktivitetene skal finne sted og leverer 
denne til veileder innen angitt frist. Oppgaveutkast legges fram for medstudenter til respons og 
veiledning. 

 

VURDERING 

Avsluttende vurdering 

Deleksamen 1. Utviklingsoppgave (dybdekomponent), teller 50 % av total karakter. 
Prosjektoppgaven gjennomføres i gruppe. Omfang: ca 25-30 sider. Oppgaven skal leveres inn 3 
- 4 uker før muntlig eksamen etter nærmere angitt frist. Oppgaven skal leveres inn i tre trykte 
eksemplarer og som elektronisk versjon. Det gis obligatorisk veiledning på utviklingsoppgaven 
av oppnevnte veiledere (se arbeidskrav). Veileder skal godkjenne problemstilling for oppgaven. 

Deleksamen 2. Muntlig eksamen i gruppe (breddekomponent), teller 50 % av total karakter. 
Varighet: ca 35 minutter. 
Den muntlige eksaminasjonen tar utgangspunkt i utviklingsoppgaven, men skal primært være en 
dialog mellom sensor/eksaminator og studenter som skal vise sin kompetanse og kyndighet 
innenfor målområdene i studiet. 

Endelig karakter settes etter muntlig eksamen, og vil kunne være forskjellig selv om 
prosjektarbeidet er gjennomført i gruppe.  

DELTAKELSE 

Det er krav til obligatorisk deltakelse i emnet.  Fraværet må ikke overstige 20 % for at studenten 
skal kunne gå opp til eksamen. Tvilstilfeller avgjøres av faglærer i samråd med studieleder. 

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A – F, der A er beste karakter og F er ikke bestått. 
Tittelen og karakteren på det fagdidaktiske prosjektarbeidet blir påført vitnemålet. 

 

Hjelpemidler til eksamen 
Alle 

 

LITTERATUR 

Det vil bli gitt nærmere retningslinjer for det fagdidaktiske prosjektarbeidet, som blant annet 
stiller krav til godkjent liste over selvvalgt litteratur. 
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