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1. Årsplan
Årsplan for PPU og Lektorutdanning 4. studieår høsten 2020 og våren 2021
Samlingene er oppgitt med ukenummer. De foregår på dagtid, vanligvis fra mandag til fredag. Deler av
enkelte samlinger foregår utenom campus NMBU. Dette orienteres det om ved oppstart.
•
•
•

PPU-deltid start 2020 har 7 samlinger i første studieår i ukene nummer 33, 36, 37, 49, 3, 9 og 15.
PPU-deltid start 2019 har 5 samlinger andre studieår i ukene 39, 48, 2, 10 og 16.
PPU-heltid og Lektorutdanning 4. studieår har alle 12 samlingene.

Hovedvekten av undervisningen i didaktikk gjennomføres i følgende uker:
Høst 2020
Vår 2021

Uke 33

Uke 36*

Uke 37

Uke 49

Didaktikkoppgave 1
PPFD300, PPFY300 og PPYD300
Skriftlig innlevering: 22. november 2020
Muntlig presentasjon og vurdering: 3. desember 2020

*Studietur

Uke 3

Uke 9

Didaktikkoppgave 2
PPYD300, PPFY300, PPFD300, PPFD301
Skriftlig innlevering: 26. mars 2021
Eksamen fag- og yrkesdidaktikk og kombinasjon av disse to
PPFD300, PPFD301, PPYD300 og PPFY300
Muntlig eksemen: 7., 10., 11. og 12. mai 2021

Hoveddelen av undervisningen i pedagogikk gjennomføres i følgende uker:
Høst 2020
Vår 2021

Uke 39

Uke 48

En obligatorisk aktivitet i PPPE300 og PPPE301:
Pedagogisk utviklingsprosjekt
PPU-heltid/LUR: Skriftlig innlevering 21. februar
PPU-deltid: Skriftlig innlevering: 26. mars

Uke 15

Uke 2

Uke 10

Uke 16

Eksamen i pedagogikk i PPPE300 og PPPE301:
Del 1: Pedagogisk refleksjonsnotat. Innlevering: 30. april
Del 2: Muntlig eksamen: 19., 20., 21., 26. og 27. mai

Praksisopplæring gjennomføres i følgende perioder:
Høst 2020

Uke 41-47

Uke 4-7

Vår 2021

Uke 11-14

PPU-studentene har 60 dager praksisopplæring, i alt 12 uker. PPU-heltidsstudenter har 6 uker på høsten og 6 uker på
våren. PPU-deltidsstudenter har 4 uker sammenhengende praksisopplæring i hver av de 3 praksisperiodene fordelt på 3
semestre. Lektorutdanningen har til sammen 100 dager praksisopplæring, hvorav 60 dager tas i det 4. studieåret.
Obligatoriske aktiviteter i hver praksisperiode:
- Plan for praksisperioden. Frist i løpet av første uke i praksis.
- Vurdering av praksisopplæring (skrevet av praksislærer). Frist umiddelbart etter hver praksisperiode.
- Rapport fra praksisbesøk fra SLL, vanligvis ett besøk i løpet av studiet. Frist umiddelbart etter besøket.

Grønt: Innføringssamlinger med didaktikk og pedagogikk
Blått: Didaktikk-samlinger
Svart: Pedagogikk-samlinger
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2. Administrativ informasjon
2.1 Betaling av semesteravgift og oppmelding i emner

Frist for semesterregistrering og betaling av semesteravgift: 15. september for høstsemesteret og 1.
februar for vårsemesteret.
Alle PPU-studenter som starter høsten 2020 skal melde seg opp i et av følgende didaktikk-emner:
•

PPFD300 (Fagdidaktikk realfag)

•

PPYD300 (Yrkesdidaktikk naturbruk)

•

PPFY300 (Kombinasjonen fagdidaktikk i realfag og yrkesdidaktikk i naturbruk)

LUR-studenter skal ta dette didaktikk-emnet:
•

PPFD301 (Fagdidaktikk i realfag)

Heltidsstudentene på PPU som starter høsten 2020 og deltidsstudentene som startet i 2019 skal
dessuten melde seg opp i følgende emner innen praksis og pedagogikk:
•

PPRA300 (Praksisopplæring)

•

PPPE300 (Pedagogikk)

LUR-studenter skal ta disse emnene innen praksis og pedagogikk:
•

PPRA301 (Praksisopplæring - LUR)

•

PPPE301 (Pedagogikk - LUR)

Disse emnene skal dere ved semesterregistrering godkjenne i utdanningsplanen deres på Studentweb.
Alle studenter må selv hente betalingsinformasjon fra StudentWeb. Logg inn med fødselsnummer (11
siffer) og PIN-kode (4 siffer). Betalingsinformasjonen finner du under menyvalget "Betaling". Husk å
oppdatere kontaktinformasjon.

2.2 Bilde til studentkort og NMBU-brukerkonto

Studenter må ta bilde til studentkort og opprette brukernavn og passord til NMBU´s digitale tjenester.
Brukerkonto opprettes på https://brukerdata.nmbu.no/. Kontakt datatjenesten dersom du trenger
hjelp.
Husk å sjekke din NMBU-epost jevnlig, da denne benyttes av både SLL og Studieavdelingen når e-post
skal sendes til dere. Hvis du ikke ønsker å bruke NMBU-eposten din må dere sette videresending til en
epost dere regelmessig bruker.

2.3 Politiattest

Alle studenter i lærerutdanningene må levere politiattest før studiestart. Dersom din politiattest er
forsinket gi beskjed til studieveileder.
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2.4 Erklæring om taushetsplikt

Alle studenter i lærerutdanningene må underskrive og levere erklæring om taushetsplikt. Dette er en del
av semesterregistreringen i Studentweb og gjøres hvert semester.

2.5 Kostnader knyttet til gjennomføring av PPU ved NMBU

1. Semesteravgift. Betaling to ganger i året med frist 15. september for høstsemesteret og 1. februar for
vårsemesteret.
2. Litteratur.
3. Reise til samlingene.
4. Reise til skoler du har praksisopplæring.
5. Kostnader for samlinger utenom NMBU. For studenter med fordypning i naturbruk eller naturbruk
kombinert med realfag går turene til Halne i uke 36 og til Årholttunet i uke 3, og for
realfagsdidaktikere går den til Gjendebu i uke 36. Se også punkt 10 om utferder. Det er også et
kostnadsfritt alternativ med eget undervisningsopplegg på Ås i uke 36 for de studentene som av
forskjellige grunner ikke har anledning til å reise bort.

3. Praksis
3.1 Praksisopplæring

Du leverer ønske om praksissted i løpet av uke 33. SLL tar formell kontakt med praksisstedet og sender
godkjenningsbrev til skolen. Du kan gjerne ta en uformell kontakt med skolen, men det må foreligge en
formell bekreftelse i form av en e-post med skriftlig avtale mellom SLL og praksisstedet før dere
påbegynner praksisopplæringen. Vi legger opp til at studentene skal ha parpraksis, så langt dette kan
gjennomføres. Du skal ha praksisopplæring i realfag og/eller naturbruksfag med hovedvekt på de fagene
du har undervisningskompetanse i.
PPU-studentene skal i løpet av studiet ha 60 dager praksisopplæring. Første semester er det vanlig å ha
30 dager praksis hvis du går heltid og 20 dager hvis du går deltid. Praksisopplæringen skal foregå på
minst to forskjellige skoler og skal være fordelt mellom grunnskole og videregående skole. Det går også
an å ha alternativ praksis ved en annen institusjon som driver med opplæring forutsatt at veileder og
plan er godkjent på forhånd.
LUR-studentene skal man i løpet av 4. året ha 60 dager praksis. Årsplanen er lagt opp slik at man har 30
dager på høsten og 30 dager på våren.
Ingen får påbegynne praksisopplæring før politiattest foreligger. Mer informasjon om
praksisopplæringen finner du på denne siden.

3.2 Praksis i utlandet

Det er mulig å gjennomføre fire uker praksisopplæring i utlandet, da helst som en gruppe. Det blir
informert om mulighetene knyttet til utenlandspraksis tidlig på høsten.
Det er også mulig å gjennomføre deler av praksisopplæringen individuelt i skoler i utlandet, men da må
studenten selv foreslå praksisplass som SLL eventuelt godkjenner og lager formell avtale med.
For å kunne reise på utenlandspraksis må den foregående praksisperioden være godkjent uten noen
form for tvil og/eller krav om tett oppfølging videre.
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4. IKT og IKT-opplæring
4.1 Digitale løsninger på NMBU

For informasjon om eller problemer med digitale løsninger ta kontakt med Studentenes Datatjeneste.
De kan hjelpe med informasjon om nettilgang, spørsmål knyttet til brukerkonto, hjemmeområde,
student e-post m.m.

4.2 Plagiering

NMBU har plikt til å informere studentene om plagiering. Du besvarer spørsmål om plagiering ved
semesterregistrering. Du kan gjøre deg enda bedre kjent med reglene for hva plagiering er ved å ta
testen som ligger i Canvas under felles informasjon.

4.3 Canvas

NMBU bruker Canvas som læringsplattform. Innlogging foregår på følgende måte:
1. Gå til Canvas.nmbu.no
2. Benytt ditt brukernavn og passord for pålogging.
Som student er det viktig å sjekke Canvas ofte. Der legger vi ut beskjeder, timeplaner før hver samling,
litteratur, forelesningsnotater, m.m. Canvas blir også brukt som innleveringssted for rapporter og
obligatoriske oppgaver.

5. Undervisningskompetanse
For LUR-studentene vises undervisningskompetansen i de emnegruppene som inngår i
utdanningsplanen.
For PPU-studentene gis det i løpet av første samlingsuke generell informasjon om hvordan
undervisningskompetanse har blitt vurdert. Du er tatt opp ved PPU på NMBU fordi du har
undervisningskompetanse i minst ett av skolefagene vi dekker. Det betyr at du tilfredsstiller sentralt
gitte krav om antall studiepoeng i faget for å undervise i det på ett eller flere nivå i skolen. I tillegg til
antall studiepoeng har NMBU et eget krav om faglig bredde.
For de fleste er det avklart hvilke(t) fag du har undervisningskompetanse i ved opptak. Dette er det
faget/de fagene du skal ha praksisopplæring i og skrive didaktiske oppgaver om.
Undervisningskompetansen gitt ved opptak til PPU ved NMBU er vurdert ut ifra opplæringsloven og
REALTEK sine lokale retningslinjer for opptak. Ved ansettelse i skolen er det skoleeier som bestemmer
hvilke fag du kan undervise i.

6. Veiledning
6.1 Veilederordning

Alle studenter får tildelt en veileder som har ansvaret for veiledning av obligatoriske oppgaver,
praksisbesøk og godkjenning av rapporter i Canvas. Under samlingene på NMBU gis det veiledning av
obligatoriske oppgaver. I tillegg skal studentene avtale med sine veiledere når og hvordan veiledning av
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obligatoriske oppgaver skjer på nett mellom samlingene. Alle studenter deltar i skrivegrupper og
prosjektgrupper for å øve veiledningsferdigheter med hverandre.

6.2 Skrivekameratordningen

Den går ut på at studenter med annet morsmål enn norsk eller med skrivevansker får hjelp av hver sin
medstudent, skrivekamerat, til å skrive korrekt norsk i de skriftlige oppgavene i studiet. Vi har mange
lærerstudenter med utenlandsk bakgrunn, og mange har glede og nytte av tilbudet, også de som melder
seg som skrivekamerater. Skrivekameraten får ‘honorar’ i form av inntil 1,5 praksisdag hvert semester
ved levert plan og rapport. Vi kartlegger hvem som ønsker støtte og hvem som vil være skrivekamerater
i samling 2 og 3. Videre legger vi til rette for at studentene møtes og avtaler seg mellom hvordan de vil
arbeide sammen.

6.3 Studieveiledning PPU og LUR

Carl-Martin Nymark (carl.martin.nymark@nmbu.no) er studieveileder for PPU og LUR 4. år.
Alle studieveiledere har veiledningskontor rett utenfor forelesningsrommet i Fløy 3. De kan svare på
faglige og administrative spørsmål i forhold til studiet.

7. Fravær og frister
7.1 Fravær

Det er obligatorisk oppmøte på alle samlinger. I praksisperioder vil sykemelding for inn til 3 dager
godkjennes, uten at praksisopplæringen i skolen må forlenges. Med mer enn 3 dager sykemelding vil
praksisopplæring utvides tilsvarende antall dager. Mer om fravær i praksisperioden finner du i
praksisdokumentet i Canvas.
Dersom studentene ikke leverer innen de oppsatte fristene for obligatoriske oppgaver og eksamen,
kreves det legeerklæring som leveres senest 5 dager etter fristen. Leveringen skjer ved at man søker om
registrering av gyldig forfall/ fravær på NMBU sine nettsider. Husk å spesifisere hva du dokumenterer
fravær for i rubrikken med tilleggsinformasjon.

7.2 Frister

Det er av stor betydning for progresjon og fullføring av studiet at studentene leverer oppgaver innen de
fristene som er satt. Lærerne legger til rette for dette ved å utarbeide retningslinjer for oppgavene, gi tid
til skriving og/eller tilbakemelding i samlingene, delta i skrive- og responsgrupper mellom studentene,
skrivekameratordningen og gjennom veiledning. Alle disse tiltakene er også eksemplariske ved at de kan
brukes av studentene selv i egen undervisning. Dersom ikke disse tiltakene er tilstrekkelige er det
studentens ansvar, så tidlig som mulig i studiet, å be om en samtale med sin veileder for å finne
løsninger på de utfordringene studenten står ovenfor.

8. Litteratur for PPU og LUR 4. studieår
8.1 Innhold

Litteraturen som brukes på studiet er delt i fire forskjellige deler slik den er lagt frem i Canvas.
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1.
2.
3.
4.

Felles oppstartslitteratur i didaktikk og pedagogikk
Fagdidaktikk i realfag
Yrkesdidaktikk i naturbruk
Pedagogikk

Hvordan bruker du litteraturen?
Det er mange måter å gå inn i litteraturen på, og bruk gjerne dine gode erfaringer med det. Litteraturen
du møter i lærerutdanningene (humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag) er en annen sjanger enn
naturvitenskapelig litteratur som våre studenter gjerne kjenner best til. Litteraturen vi har samlet gir en
bred tilgang til læreryrket, fra hvordan du underviser i faget, via hvordan du forholder deg til alle som er
i skoleorganisasjonen og dens omgivelser til de sentrale skolepolitiske retningslinjene og spørsmålene.
Vi råder deg ikke til å lese alt fra A til Å. Heller tar du fram litteratur til det emnet og temaet du er
opptatt av, leser innholdslisten og finner kapitler som du er interessert i. Du kan også se i oversikter over
sentrale ord bak i boka og lese mer om hva dette begrepet betyr. Mye av den sentrale litteraturen
gjennomgås på samlingene.
Det å tilegne seg fagspråket i didaktikk og pedagogikk gir deg et viktig redskap til å forstå, forklare og
utvikle din egen undervisning og å delta i diskusjonene om skolen.
Hvor får du kjøpt litteraturen?
Mange av bøkene er å få kjøpt i Boksmia på NMBU. Eventuelt kan man kjøpe bøkene på nett. Mange av
artiklene som står i pensumlistene ligger tilgjengelige i Canvas. I tillegg finnes det gode ressurser på sider
som www.udir.no, www.naturfag.no og www.matematikk.org.

8.2 Litteraturlister for PPU og LUR

Listene er laget av de emneansvarlige og legges i Canvas.

9. Brev og timeplan for samlingene
Timeplan og brev/informasjon for samlingene blir lagt ut på Canvas. Vi anbefaler å lese dette brevet
grundig slik at dere kan forberede dere best mulig til uka. Brevet inneholder også litteraturtips,
oppgaver og logger som forberedelse til ulike økter.

10. Utferder
2. samling, i uke 36, er todelt. Mandag foregår undervisningen på NMBU. Tirsdag morgen reiser
studenter med fordypning i naturbruk og naturbruk kombinert med realfag til Halne Fjellstugu, nordvest
for Geilo i Hol kommune (http://www.halne.no), og studenter som har didaktisk fordypning i realfag
reiser til Gjendebu (http://www.gjendebu.com). Fokuset på utferdene vil være undervisningsøvelser og
faglige opplegg knyttet til bruk av uteområder som læringsarena. Videre legges det vekt på
samarbeidslæring og at studenter og lærere skal bli kjent med hverandre. Praktiske opplysninger om
utferdene og priser vil bli gitt i første samling i uke 33.
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Studenter med fordypning i naturbruk eller naturbruk kombinert med realfag skal være på Årholt-tunet i
Stokke fra tirsdag til fredag i femte samling i uke 3.

11. Sikkerhetskurs
Sikkerhetskurs er en obligatorisk del av utdanningen. Dette avholdes i en av samlingene. Studentene
som velger kombinasjonen av realfag og naturbruk må ha to sikkerhetskurs, ett i realfag og ett i
naturbruk.

12. Studentsamtale
Alle studenter har mulighet til å be om en samtale i løpet av studietiden. Studenten gjør selv avtale med
en SLL-lærer dersom behovet er tilstede. Lærerne ved seksjon for læring og lærerutdanning vil etter
behov også kunne ta initiativ til samtaler med studentene.

13. Kontaktinformasjon til ansatte ved SLL
Du finner kontaktinformasjon til alle ansatte på NMBU sine nettsider.
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