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Innledning 

I sammenheng med studiekvalitetsarbeidet ved Norges idrettshøgskolen (NIH) og tilpassing 
til nye forskrifter for evaluering, har komitéen gjennomført en pilot som inngår i periodisk 
evaluering av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Rapporten bygger på materiale tildelt og 
innhentet høsten 2017. Den 27. september 2017 mottok komitéen skriftlig 
grunnlagsmaterialet, utviklet i fagmiljøet. Dette ble fulgt opp med et institusjonsbesøk, hvor 
to medlemmer av komitéen intervjuet to studenter fra 2016- og 2017-kullet. I tillegg til 
intervjuene ble grunnlagsmaterialet underlag for undersøkelse og skriving av rapport. Det 
ble ikke gjennomført intervju med undervisningspersonalet eller seksjons- og 
instituttledelse.  

Komitéen har gjennomført evalueringsarbeidet i tråd med mandat og dokumentasjon 
oversendt 27.september. Det ble åpnet for innspill og endring i mandatet, som ledd i 
pilotprosjektarbeidet. Komitéen godkjente mandatet slik det var formulert av fagmiljøet, 
men siden mandatet formulert brett har komitéen gjort noen avgrensninger. Dette blir gjort 
rede for.  

I rapporten presenteres først komitéens valg av fokus og metode i arbeid med mandatet. I 
den andre delen presenteres evalueringen av utdanningsprogrammet i forhold til tre 
fokusområder. I evalueringsarbeidet har vi valgt å slå sammen punktene i mandatet til 
fokusområder. Vi mener denne sammenslåingen fører til at hvert punkt i mandatet bidrar, i 
større eller mindre grad, til å tegne et helhetlig og nyansert bilde av styrker og utfordringer i 
PPU. For hvert fokusområde gir vi en helhetlig vurdering og presenterer forslag til tiltak. Helt 
til slutt oppsummerer vi og ser fremover. Studiets styrker blir ikke presentert som egne 
punkt i teksten. De kommer til utrykk i evalueringen av de ulike fokusområdene og 
avsluttende refleksjon. 

 

Mandatet, og komitéens valg av fokus og metode 

I mandatet ble komitéen bedt om å undersøke syv punkt. Under beskrives hvert punkt og 
komitéens valg av fokus og metode.  

- Programmet skal vurderes opp mot nasjonal rammeplan. Komitéen har valgt å 
undersøke sammenheng mellom nasjonal rammeplan for PPU (A) og nasjonale 
retningslinjer for PPU og studieplan og emneplaner ved NIH. Sentralt i 
dokumentanalysen har vært om planene ved institusjonen følger opp innholdet i 
nasjonale planer og retningslinjer.  
 

- Programmets egenart og faglige/pedagogiske fokus. I undersøkelsen har komitéen 
valgt å fokusere på bruk av faglig og pedagogiske begrep og pensum i studieplanen 
og emneplaner. Ettersom fordeling av pedagogikk og fag skal være lik, var det 
interessant å undersøke om fordeling av faglige og pedagogiske mål og pensum er 
jevn. Undersøkelsen bygger på evaluering av av studieplanens og emneplanenes 
pedagogisk og faglig fokus. I tillegg ble informasjon fra intervjuene brukt til å vurdere 
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studentenes opplevde fordeling mellom pedagogisk og faglig fokus i 
utdanningspraksis. 
 

- Sammenheng mellom emner og progresjon i studietilbudet. Komitéen undersøkte 
hvordan innholdet i de ulike emneplanene passer sammen og utvikler seg i løpet av 
studiet. Informasjon fra studentintervjuene supplerte dokumentanalysen med 
opplevelse av sammenheng, mening og progresjon.  
 

- I hvilken grad studieprogrammet tilrettelegger for studentenes aktive rolle i egen 
læringsprosess. Komitéen har valgt å fokusere på studentenes opplevelse av 
medvirkning til egen læring i utdanningspraksis. Programevalueringer og intervjuene 
blir brukt som underlag for undersøkelsen. 
 

- I hvilken grad undervisnings- og vurderingsformer støtter opp under læringsmål. 
Komitéen har valg å gjennomføre dokumentanalyse med fokus på sammenheng 
mellom læringsmålene som beskrives i studieplanen, emneplaner og innholdet i 
undervisnings- og vurderingsarbeidet (undervisningsplaner H2 og H3, timeplan, 
oppgavebeskrivelse, programevaluering og programrapporter). I tillegg blir 
studentenes opplevelse av undervisning og vurdering brukt for å nyansere 
dokumentanalysen. 
 

- Studietilbudets relevans for arbeids- og samfunnsliv. I undersøkelsen har komitéen 
valgt å fokusere på sammenheng mellom innholdet i læreplanens faglige del om 
kroppsøving (LK06) og innholdet i studieplan og emneplaner. Målet var å synliggjøre 
studiets relevans kroppsøving, skole og samfunn. Vi har valgt å begrense oss til 
fagplanene for kroppsøving i læreplanen. I tillegg til dokumentanalyse ble 
informasjon om opplevde relevans fra studentintervjuene brukt. 
 

- Tilknytting til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, relevante oppgaver 
fra praksisfeltet og bruk av gjesteforeleser fra relevant samfunnsområde. I 
undersøkelsen har komitéen valgt å undersøke informasjon om praksisperiodene, 
hentet fra dokumentunderlaget, og det som antas å være bruk av eksterne forelesere 
i timeplanene. I tillegg brukes innspill om studentenes opplevelse av praksisperioder, 
oppfølging av praksis, gjesteforelesere og bruk av lærer fra praksisfeltet i 
undervisning ved NIH. 

 

Evaluering av tre utvalgte fokusområder 

I arbeidet med mandatet ble tre fokusområder valgt for å skape et helhetlig bilde av PPU ved 
NIH. I det første fokusområdet presenteres forholdet mellom programmet og nasjonal 
rammeplan, med spesielt fokus på programmets egenart, faglige/pedagogiske fokus og 
progresjon. Målet var å evaluere programmets oppbygging og faglig/pedagogisk innhold i 
forhold til føringer i nasjonale retningslinjer og rammeplanen for PPU. I det andre 
fokusområdet undersøkes og vurderes i hvilken grad undervisnings- og vurderingsformene 
støtter oppnåelse av læringsmålene og i hvilken grad studieprogrammet tilrettelegger for 
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studentenes aktive rolle i egen læringsprosess. Til slutt presenteres studietilbudets 
tilknytting til praksisfeltet gjennom hospitering, veiledet praksis, relevante oppgaver fra 
praksisfeltet og bruk av gjesteforelesere fra relevante samfunnsområder.  

 

Fokusområde 1 - Programmets egenart, faglige/pedagogiske fokus og progresjon 

Gjennomgang av innholdet i nasjonal retningslinjer for PPU (A) og studieplan for PPU ved 
NIH viser at det er overlappinger og god sammenheng mellom lokale og sentrale planer. 
Nasjonale retningslinjene ligger i stor grad til grunn for innhold og formuleringer i de lokale 
planene. Beskrivelsene av ferdighetsmål og generell kompetansemål i studieplanen er 
nesten identiske med punkt 4.4.3, Læringsutbytte i pedagogikk og fagdidaktikk, i nasjonale 
retningslinjer for PPU. De justeringene som er gjort er ikke så store at de har særlig 
betydning for innholdet. Studieplanen er også godt tilpasset den nye rammeplan for PPU 
2015/2016. I studieplanen har det blitt lagt til to kunnskapslæringsmål: 

- har inngående kunnskap om hvordan ulike diskurser, logikker og verdier innenfor 
ulike bevegelsessjangre kan påvirke faget og elevens helse, trivsel og læring 

- har kunnskap om hva profesjonalitet i læreryrket innebærer og hvordan denne 
videreutvikles 

Det første kunnskapsmålet har en klar kobling til det fjerde emnet i programmet, 
«Bevegelseskulturens ulike sjangere som potensial for elevens utvikling og læring». Dette er 
et viktig tillegg som synliggjøre kunnskapsmål i et emne som er spesifikt for kroppsøving, og 
fungerer derfor som en sentral målbeskrivelse i PPU ved NIH. Det andre kunnskapsmålet har 
en mer generell tilnærming, som også kunne vært med i nasjonale retningslinjer. Vår 
vurdering er at det eksiterer et sterkt forhold mellom nasjonale retningslinjer og rammeplan 
for PPU og programmet ved NIH. Lesing av dokumentunderlaget gir et bilde av en utdanning 
som tar nasjonale føringer på stort alvor. Dette skaper et bilde av en program som tilbyr 
studentene en utdanning i tråde med intensjonene for de praktisk-pedagogiske 
utdanningene i Norge. 

En sentral føring i nasjonale retningslinjene er at det skal være jevn fordeling mellom 
pedagogikk og fagdidaktikk. Dette skrives også frem i studieplanen, hvor det står at studiets 
fordelingen mellom pedagogikk og fagdidaktikk er 30+30 poeng. Det kommer imidlertid ikke 
spesielt tydelig frem i studieplanen eller emneplaner hvordan studiet imøtekommer denne 
fordelingen. Det er i planene vanskelig å finne hvilke deler av utdanningen som bygger på 
pedagogiske tema og hvilke som bygger på fagdidaktiske. Dette kan være en styrke, om 
linjene mellom pedagogikk og fag utviskes som grunnlag for et integrert og helhetlig 
perspektiv på lærerrollen. Samtidig er det viktig at en utdanningsinstitusjon, hvor den faglige 
tyngden og personalets kompetanse har sterk overvekt mot det fagdidaktiske, synliggjør 
pedagogikkens plass og rolle i studiet. Når dette ble tatt opp som tema i intervjuene er vår 
opplevelse at studentene opplever et sterkt pedagogiske fokus i utdanningen, og at 
pedagogikk dominerer første delen av studieforløpet. Dette kan med fordel skrives 
tydeligere frem i studieplanen og emneplanene.  
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Studiet er inndelte i fire emner med læringsmål som er godt forankret i læringsmål i 
nasjonale retningslinjer/planer og den overordna studieplanen. Det kommer imidlertid ikke 
tydelig frem hva som er hovedmålet i emne to, tre og fire, og derfor hvordan de inngår som 
delmål i en helhetlig utdanning. Det er nødvendig med tydeligere redegjørelse for hvordan 
disse emnene inngår som delmål i studiets helhetlige mål om utvikling av 
lærerprofesjonalitet. I de følgende fem avsnittene vurderer vi emneplanene og 
praksisplanen i forhold til mål, innhold og fordeling mellom fag og pedagogikk.  

Innledning, målbeskrivelse og innhold i det første hovedemne, «kroppsøvingslæreren, 
samfunnet og faget», gir et klart bilde av hva studentene skal lære og hvordan emnet inngår 
som delmål i helhetlig utvikling av studentenes lærerprofesjonalitet. Fokuset er spesielt på 
skolen og den profesjonelle lærers rolle. Skolens styringsdokumenter er sentrale i 
målbeskrivelsene og intervjuobjektene henviste til mye fokus på styringsdokumentene i 
gjennomføring av emnet. Dette fokuset burde komme tydeligere frem i pensumlisten. Vi 
finner ikke henvisning til styringsdokument i pensumlisten. Dette skaper et manglende bilde 
av sammenheng mellom innhold og pensum, som vi også finner andre steder i planen. I de 
generelle kompetansemålene er fokuset spesielt på nyskaping, innovasjonsprosesser og 
kritisk analyse av utdanningspolitiske samfunnsdebatter. Vi finner ikke pensum (utenom et 
kapitel i Krumsvik & Säljö) som omhandler pedagogisk utviklingsarbeid (PU-arbeid), 
nyskaping eller innovasjonsprosesser, hverken hos lærer eller skolen som organisasjon. Vi 
stiller oss derfor spørrende om de generelle kompetansemålenes orientering mot endrings- 
og utviklingsarbeid følges opp på en tilstrekkelig måte i emnet og studiet. PU-arbeid er et 
sentralt tema i nasjonale føring for PPU. Vår vurdering er at teamet burde komme tydeligere 
frem i pensumlisten og studentenes opplevelse av innholdet i studiet. En annen observasjon 
er, utenom boken til Krumsvik og Säljö, at de fleste titlene i pensumlisten har 
faglige/fagdidaktiske fokus og/eller er skrevet av forfattere med sterk tilhørighet til 
kroppsøvingsfaget. Dette skaper en opplevelse av at emne dominert av fagdidaktikk. 
Studentintervjuene gir imidlertid et bilde av et emne med sterkt pedagogisk fokus. Vi har 
derfor ingen grunn til anta at emnet er annet enn godt forankret i pedagogikk.  Vi mener 
imidlertid dette burde komme tydeligere frem i valg av pensum. 

I det andre hovedemne, «Eleven, oppvekst, utvikling og læring», er det i lesing av 
innledningen vanskelig å få fast grep på hva som er emnets hovedfokusområder. 
Læringsmålene er sprikende, fra pedagogisk filosofi til barns motivasjon, og valg av 
perspektiv på læring og utvikling er uklart. Litteraturen i det digitale kompendium har et 
sterkere fokus på utvikling og mangfold, samtidig er det vanskelig å finne litteratur som 
tydelig viser tilbake til læringsmålet om kunnskap og evne til å «optimalisere» barn og unges 
utvikling. Her hadde vi forventet et større teoretisk og empirisk fokus på læring, ikke bare 
motoriske utvikling og filosofi. Vi synes fordeling mellom pedagogikk og fagdidaktikk er 
akseptabel, både når det gjelder innehold og pensum, selv om pensumlisten mangler noe 
sentrale kilder som kan utdype fokuset på læring. Vår vurdering at det må komme tydeligere 
frem hva som er hovedmålet med emnet. I tillegget bør fokuset på læring utvikles og 
tydeliggjøres, ettersom læring er ett av de viktige legitimeringsargumentene for 
kroppsøvingsfaget.  

Det tredje hovedemne, «Planlegging, gjennomføring og vurdering for utvikling og læring», 
har fokus på planlegging av undervisning, vurdering og læringsmiljøet. I innledningen er det 
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noe uklart hva emnet handler om. Her burde det komme tydeligere frem hva som er 
hovedmålet med emnet og hvordan det inngår som delmål i studentenes utvikling av 
lærerprofesjonalitet. Gjennomgang av læringsmålene viser at kunnskapsmålene er brede og 
viser tilbake til læringsmiljøet, men er ikke like tydelige i fokuset på undervisning. Dette 
skaper usikkerheten om hva som er hovedmålet. Denne usikkerheten forsterkes av 
ferdighetsmålene og de generelle kompetansemålenes orientering mot sentrale pedagogiske 
tema, som atferdsproblem, inkludering, tverrfaglighet, osv. Dette er viktig temaer som 
styrker emnets pedagogiske vinkling. Samtidig skaper det forvirring om hva som er emnets 
hovedfokus. Usikkerheten ble igjen forsterket i gjennomgang og sammenligning mellom 
pensum og læringsmålene. Litteraturen er i hovedsak fagdidaktiske forankret, men har også 
flere pedagogiske innslag. Det er imidlertid vanskelig å finne litteratur som tar opp 
sammenheng mellom undervisningens ulike faser og læring. Komitéens vurdering er at 
emnebeskrivelsen må få et tydeligere hovedmål, med en innledning, målbeskrivelser og 
pensumliste som støtter studentenes læring og utvikling i forhold til målet.  

Det fjerde hovedemne, «Bevegelseskulturens ulike sjangrer som potensial for elevens 
utvikling og læring», oppfattes i hovedsak som et fagdidaktikks emne. Fokuset på 
bevegelseskulturens ulike sjangere er viktig i kroppsøvingsfaget, og problematisere forholdet 
mellom diskurser, logikker, verdier og meningsdimensjoner. Dette er et interessant 
perspektiv, som vi mener er forankret i fagdidaktiske problemstillinger og pensum. Ettersom 
fordelingen mellom pedagogikk og fag er relativt jevn i det tre første emnene stilles det 
spørsmål om dette emnets hovedvekt på faglig kompetanse skaper større faglig enn 
pedagogisk fokus i studiet. Det må derfor vurderes om dette emnet kan utvides med 
pedagogiske perspektiver, empiri og litteratur om for eksempel læring, danning og generell 
didaktikk. I tittelen tas elevenes læring og utvikling opp som en viktig del av emnets 
hovedfokus. Pensum domineres imidlertid i stor grad av fagdidaktiske tekster. Det stilles 
derfor spørsmål om fokuset i hovedsak er sjangerne innenfor bevegelseskulturer fremfor 
elevens læring og utvikling. Om det er jevnere fokusfordeling mellom sjangere og læring i 
studiet, burde dette komme tydeligere frem i valg av pensum. 

I praksisplanen legges det til flere kunnskapsmål, ferdighetsmål og generelle kompetansemål 
som ikke finnes i retningslinjer for PPU eller rammeplan. Fokuset er i stor grad på 
skolekultur, danning, opprettholdelse, nytenking og endringsprosesser, og kobling til FoU-
arbeid. Her legges inn mål som har vært savnet i emneplanene. Spesielt fokus på 
endringsprosesser og utviklingsarbeid. Manglende fokus og pensum om endrings- og 
utviklingsarbeid i hovedemnene skaper spørsmål om studentene har tilegnet seg tilstrekkelig 
med kunnskap til gjennomføring av utviklingsarbeid i praksisperiodene. Dette burde i så fall 
komme tydeligere frem i beskrivelse av planene. 

Helhetlig vurdering  

Vår evaluering synliggjør sterk sammenheng mellom nasjonale retningslinjer og programmet 
ved NIH. Læringsmålene i studieplanen samsvarer godt med målene i nasjonale planer. De 
endringene som er gjort er to ekstra læringsmål og noen språklige justeringer, som komitéen 
synes er gode. Gjennomgangen av emneplanene viser at studieplanen følges opp på en 
tilstrekkelig måte. Vi synes midlertid manglende beskrivelse av hovedmål i det andre, tredje 
og fjerde emne skaper usikkerhet om hvordan emnene inngår som delmål i helhetlig 
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utvikling av studentenes lærerprofesjonalitet. Dette burde komme tydeligere frem i lesing av 
planene, og derfor for studentenes læring og utvikling.  

I gjennomgangen av studieplan og emnebeskrivelsene kommer både pedagogiske og 
fagdidaktiske læringsmål til syne. Lesing av læringsmålene i emneplanene skaper et bilde av 
en utdanning med relativt jevn fordeling mellom pedagogiske og fagdidaktiske tema. 
Gjennomgang av pensumlistene endret dette bildet noe. Utenom antologien til Krumsvik & 
Säljö er det få artikler som omhandler generelle pedagogiske tema eller skrives av kjente 
pedagogiske forskere. Dette mener vi synliggjør en utdanning som tar pedagogikkfaget på 
alvor i planarbeidet, samtidig som det kan stille spørsmål om faget har samme posisjon i 
gjennomføring av studiet. Komitéens mening er at det ikke er beskrivelse av læringsmål i 
studieplanen og emneplaner som skaper de viktigeste vilkårene for studentenes læring i 
PPU. Det er innholdet i litteraturen, som grunnlag for lesing, oppgaveløsning og refleksjon. 
Om overvekten av pensum bygger på faglige og fagdidaktiske temaer er det grunn til å anta 
at studentenes læring domineres av faglige og fagdidaktiske fokus. NIH er det sterkeste 
fagmiljøet på kroppsøving, idrettsfag og fagdidaktikk i Norge. Dette gjør at utdanningens 
faglige og fagdidaktiske fokus er sterkt forankret filosofisk, teoretisk og empirisk. Dette 
forsterkes av at emnesansvarlige er forankret i miljøet. Ettersom utdanningen er lokalisert 
ved NIH er det ekstra viktig at denne institusjonen tar pedagogisk tema, litteratur og 
forskere på alvor. Studentene skal ikke bare lære å bli lærer i kroppsøving, men lære og 
utvikle kompetanse og en profesjonell rolle som har ansvar utover kroppsøvingsfaget.  

Vår opplevelse av skjev fordeling mellom pedagogikk og fagdidaktikk ble noe justert i 
samtale med studentene. Intervjuene skapte et mer nyansert bilde enn det emneplanene 
gjør. Studentene opplever en tydelig pedagogiske forankring, og at dette sterke pedagogiske 
fokuset skaper et opplevd skille mellom læring i PPU og læring i bachelorutdanningene ved 
NIH. Studentene henviser til tydelige krav og krevende arbeid med pedagogisk 
problemstillinger som avgjørende for å kunne oppnå målet om lærereksamen. Intervjuene 
skaper er bilde av en utdanning som tar pedagogikkfaget på alvor, som del av studentenes 
utvikling av den helhetlig lærrollen. Det er imidlertid vanskelig å finne igjen dette tydelige 
fokuset i pensumlistene.  

Forslag til tiltak 

På bakgrunn av vår undersøkelse foreslår vi tre tiltak:  

1) Emneplanen i det andre, tredje og fjerde hovedemne bør ha tydeligere hovedmål 
forankret i studieplan og nasjonale retningslinjer. Denne tydeliggjøring av mål kan 
skrives frem i innledningen, på samme måte som det første hovedemne. Klare 
målbeskrivelser vil synliggjøre hva emnene handler om, hvordan de inngår i 
progresjon av studentenes læring og hvordan de sammen skal støtte studentenes 
utvikling av lærerprofesjonalitet. 

2) Vi foreslår endringer i emneplanenes pensum for å sikre jevnere fordelingen mellom 
pedagogisk og faglig/fagdidaktikk litteratur. Pensumlistene kan inneholde flere 
artikler som er skrive av kjente internasjonale og nasjonale navn innenfor 
pedagogikk.  

3) I praksisplanen henvises det til endrings- og utviklingsarbeid i skolen som en viktig del 
av studentene læring. Ettersom dette er sentralt i nasjonale retningslinjer og 
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rammeplan for PPU er det viktig at det følges opp på en god måte. Manglende fokus 
på dette i emneplanene gjør at vi stiller spørsmål om dette er tema som i tilstrekkelig 
grad følges opp. Vi mener programmet burde ha et tydeligere fokus på pedagogiske 
utviklingsarbeid, både teoretisk, metodisk og praktisk. 

 

Fokusområde 2 – Oppnåelse av læringsmål og studentenes aktive rolle i dette arbeidet 

Gjennomgang av emneplaner, årsplaner, undervisningsplaner og timeplaner gir et bilde av 
en utdanning med e variasjon av undervisningsformer som støtter oppnåelse av 
læringsmålene. I undervisningsplan til det andre hovedemne henvises det til undervisning 
hvor studentene erfarer ulike former for undervisning, og videre får mulighet til å reflektere 
over temaene som tas opp. Planen viser at undervisningen i stor grad består av forelesinger, 
seminariearbeid og studentpresentasjon i plenum. Dette er tradisjonelle 
undervisningsformer hvor foreleser overfører et bilde av ulike 
kunnskaper/ferdigheter/kompetanser, direkte knyttet til et førvalgt pensum. Studentene får 
så mulighet til å arbeid med oppgaver/case som problematiserer temaene utefra et teoretisk 
perspektiv. Dette avsluttes med gjennomgang i plenum. Denne undervisningsformen fører 
elevene inn i en førdefinert læringsvei som støtter oppnåelse av læringsmålene. 
Undervisningsplanen viser videre til eksempel på relasjonelle forhold mellom teori og praksis 
gjennom bruk av teori i refleksjon av praksis. Eksempelet viser at emnet legger til rette for at 
studentene kan bruke hva de lærer i forelesingene til teoretiske refleksjoner over praktiske 
situasjoner. Denne delen viser på et avgjørende moment i alle lærerutdanninger, at 
studentene får bruke, reflektere og oppleve verdien av teori og forskning i utvikling av deres 
fremtidige profesjonelle lærrolle. Planen endrer noe karakter mot slutten. Det blir derfor 
uklart om undervisningsformene som synliggjøres tidligere følges opp i temaene motivasjon 
og pedagogisk filosofi. Dette burde komme tydeligere frem i planen, ettersom dette er tunge 
teoretisk tema som behøver en tydelig kobling til praksis for at de skal ha fremtidig verdi for 
studentene. Vår vurdering av undervisningsplanen er at det tas i bruk ulike 
undervisningsformer for å oppnå læringsmålene. Men, det kommer ikke tydelig frem i hvor 
stor grad studentene kan påvirke sine egne læringsprosesser utover det som finnes i planen 
for emnet, lærerens fokus i undervisning og pensum. Vår forståelse er at 
undervisningsformene er hierarkiske og linjert oppbygd mot oppnåelse av definerte mål, 
mer enn de skaper rom for studentenes aktive rolle i egen læringsprosess.  

I undervisningsplanen til det tredje hovedemne beskrives en organisering og ulike 
undervisningsformer som forsterker bildet skapt i lesing av det andre hovedemne. I det 
tredje emnet veksler undervisningsformene mellom forelesninger, diskusjoner, praktisk 
arbeid og framlegg av oppgaver studentene forbereder individuelt og i grupper. Det skapes 
et bild et av en undervisningspraksis som støtter oppnåelse av læringsmålene gjennom 
deltagelse i ulike læringsarenaer, som skogen/i sentrum/lekeplass/etc. Her oppnås målene 
om situert og dialogbasert læring, forankret i gode eksempel. Samtidig skapes et bilde av en 
undervisningspraksis som ikke i tilstrekkelig grad legger til rette for studentene aktive og 
autonome rolle. Vår oppfattelse er at studentene utsettes for en undervisningspraksis som i 
stor grad støtter studentenes mulighet for god måloppnåelse, uten at studentene selv i 
særlig grad påvirker innholdet i læringsprosessene de deltar i. De møter en 
utdanningspraksis hvor mål er definert, pensum er lagt og undervisningen styrer 
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studentenes læringsveier gjennom planlagte oppgaver og seminar. Det er viktig å ta med at 
dette bildet er formet av lesing av planene som ligger til grunn for gjennomføring av studiet. 
Vi måtte derfor i analysen supplere med annen informasjon for å skape et bredere og mer 
nyansert bilde.  

Etter gjennomgang av undervisningsplanene gikk vi gjennom programevalueringene. De 
viser at studentene opplever undervisningen som relevant for deres yrkespraksis og læring 
om kunnskaper og utvikling av ferdigheter som er viktig for deres fremtidige arbeidsliv. 
Evalueringene viser at studentene er tilfreds med eget læringsutbytte når det kommer til 
ferdighetsutvikling, evne til refleksjon og kritisk tenking, samarbeidsevne, muntlig 
kommunikasjonsevne og evne til å tenke nytt. Dette er sentral moment i PPU utdanningen, 
og viser grad av sammenheng mellom undervisningsformene funnet i undervisningsplanen 
og studenten opplevde læringsutbytte. Videre viser evalueringene at studentene beskriver 
en utdanning som består av kombinasjoner av forelesinger, seminar, prosjektarbeid, 
praktiske øvinger og skriftlige arbeid, som har støttet deres oppnåelse av læringsmålene. På 
den andre siden viser evalueringene at utdanningen i relativt lite grad inneholder 
feltarbeid/egen datainnsamling, simulering /rollespill og digitale arbeidsformer (litt bedre i 
evalueringen for 2017). Evalueringene viser noe svak tilfredshet når det kommer til 
tilegnelse av kunnskap om vitenskapelig arbeidsmetoder, forsking og utviklingsarbeid. 
Gjennomgang av studentevalueringene gir et kompleks bilde av en utdanning som 
inneholder undervisningsformer som støtter studentenes oppnåelse av læringsmålene 
gjennom forelesinger, skriftlig arbeid, prosjekt, refleksjon, kritisk tekning, praktiske øvinger, 
samarbeid, etc. Dette er alle undervisningsformer som støtter studentenes oppnåelse av 
læringsmålene. Men hva sier dette om tilrettelegging for at studentene aktivt kan påvirke 
egen læring? Vi mener det er gjennom egne problemformuleringer, valg av teori/forskning, 
bruke av nye redskaper i forståelse av praksis og analysering av praksisfeltet utefra ulike 
perspektiv at studentene aktivt kan påvirke egen læring. Gjennomgang av 
undervisningsplaner og evalueringene gir et bilde av en utdanning som i mindre grad bygger 
på denne utforskende undervisningspraksis. For å komme enda nærmere et helhetlig bilde 
av undervisningspraksis og studentenes mulighet til å påvirke egen læring, ble dette temaet 
tatt opp i intervjuene. 

Studentmedvirkning ble tatt opp som et sentralt punkt i intervjuene. Dette er også et 
sentralt punkt i nasjonale retningslinjer for PPU, hvor studentene skal ha mulighet til å 
påvirker utvikling av egen lærrolle. Det er derfor viktig at studentenes stemmer kommer til 
uttrykk, både når det gjelder organisering av studiet, faglig innhold og ikke minst når det 
kommer til egen og andres læring. I intervjuene ble det stilt spørsmål om studentenes 
involvering i utvikling av ev egen profesjonelle lærerrolle. Intervjuobjekt 1 svarte: «Ja, det 
synes jeg absolutt, ikke en eneste forelesning hvor vi ikke skal diskutere eller komme opp med 
meninger». Samtidig mente studentene at mye var gitt på forhånd. At planer var lagt og 
oppgaver var definert. Intervjuobjekt 2 uttrykte: «Opplever at vi får gitte oppgaver, men at 
foreleserne er åpne for innspill om det er noe som ikke fungere, at de kan endre på det. For 
det meste har det vært enklere å bare løse oppgaven enn å ta initiativ»». Studentene synes 
ikke de ble spesielt mye involvert i arbeid ved institusjonen, men trudde de var mulighet for 
påvirkning om de tok initiativ selv. Intervjuobjekt 3 svart: «Vi har jo oppmøteplikt, klare 
rammer, må delta, men utover det har det vært stor mulighet for å påvirke hva 
undervisningsopplegg vi vil lage, aktiviteter vi vil gå gjennom, velge kollokviegruppe og bytte 



10 
 

disse, både óg at du kan legge opp til det du selv vil, den som har lagd oppgaven har jo 
gjerne en intensjon, samtidig har jeg vært mest interessert i tilpassa opplæring og 
funksjonshemming, og fått velge denne retningen litt i PPU-året». Studentene viste til 
klassens time og samtaler som mulighet til å påvirke egen utvikling. Intervjuobjekt 4 svarte: 
Veldig styrt i starten, Vi fikk oppgavetekst medfølgende hvordan vi skulle jobbe. Men ca. 
halvveis ble det lagt opp til litt mer selvstendig og vi kunne styre mer selv. Studentene mente 
det var et bevisst valg at de måtte akseptere innholdet som foreleseren bestemte i 
begynnelse. Etterhvert ble de involvert og kunne bidra med egen kompetanse og påvirke 
egen læring. Tre av studentene opplevde en endring i involvering. De oppfattet dette som at 
studentene i begynnelsen måtte akseptere kroppsøvingsfagets særegenheter, før de fikk 
bruke hva dette hadde lært og bidra inn i undervisningen. De beskriver en prosess hvor 
studentene først brytes ned på utdanningens premisser, før de bygges opp igjen og kan bidra 
med hva de har lært. Dette viser en utdanningspraksis hvor studentenes aktive rolle er nært 
knyttet til krav i utdanningen i begynnelsen. At de fra starten har liten mulighet til å påvirke 
egen læring i utdanningspraksis. Men at dette bildet endret seg etter hvert som studentene 
hadde akseptert kroppsøvingsfagets egenart. Da kunne de i større grad være aktive og 
påvirke eget læringsutbytte. En student beskrev denne prosessen som: «Studiet bygger ikke 
så mye på det folk har med seg inn, men å bryte de ned, for så å bygge de opp igjen.»  

Gjennomgang av vurderingsformene ved NIH viser at de er tilpasset nasjonale retningslinjer 
for PPU. Det har blitt innført lærings- og vurderingsmappe (LVM) som lærings- og 
vurderingsredskap. LVM legger til rette for læring og en rettferdig vurdering av kompetanser 
forankret i både teoretisk og praktisk kunnskap. Gjennomgående er det i hovedsak 
mappeevaluering som imøtekommer kravet om prosessorientert vurdering, spesielt 
ettersom det inngår veiledning i arbeidet. Mappene blir vurdert til godkjent/ikke godkjent. Vi 
vurderer arbeidsmengden og kvaliteten i mappeoppgavene som så omfattende at det kan 
inngå i større mapper som kan brukes som eksamensinnlevering. Det blir i dag innlevert åtte 
mappeoppgaver, som til sammen utgjør 40 studiepoeng. Vi mener dette kan følges opp med 
en avsluttende vurdering i forhold til karakterskalaen. Eksempel på mappeoppgaver viser at 
de er velformulert, gjennomgående godt planlagt og følger opp læringsmålene i studiet. I 
mappeoppgavene kommer studiets innhold, kvalitet og arbeidsmengde til utrykk på en god 
måte.  

Helhetlig vurdering 

Gjennomgang av planer, rapporter, intervju, etc. gir et bilde av en utdanning med 
undervisnings- og vurderingsformer som støtter oppnåelse av læringsmålene. Studiet preges 
av tradisjonelle undervisningsformer som både tar hensyn til læring gjennom tilegnelse av 
ferdigheter, kunnskaps og kompetanser, og læring gjennom deltagelse hvor studentene over 
tid formes og utvikles til å bli kompetente deltagere. Evalueringsarbeidet skapte er bilde av 
en utdanning hvor studentene i begynnelsen styres inn i et førdefinert læringsspor. 
Studentene skal tilegne seg visse måter å tenke på og løse oppgaver som først godkjennes 
når studentene har akseptert vilkårene for hva som aksepteres som godkjent. Her virker det 
å være lite studentmedvirkning. Studentenes opplevelse er at denne lærerstyrte 
undervisningspraksis endrer seg utover i studietiden. De opplever etter hvert større mulighet 
til for påvirkning av egen læring. Tross denne endringen virker det som om undervisningen 
og studentarbeidene er lite preget av utviklingsarbeid, egen initierte prosjekt eller FOU-



11 
 

arbeid ved institusjonen. Denne antagelse styrkes av studentenes evaluering av studiet, hvor 
de henviser til mindre grad av påvirkning på egen læring gjennom selvvalgte prosjekt, 
deltagelse i FOU-arbeid eller bruk av teknologi.  

Komitéens oppfattelse er at studiets undervisnings- og vurderingspraksis styrer studentenes 
muligheter til å oppnå læringsmålene. Dette gjelder spesielt i begynnelsen av studiet. Etter 
hvert kan det virke som studentene har større mulighet til aktivt å påvirke egen læring. Det 
kan stilles spørsmål om dette er en god strategi eller ikke. Vi i komitéen ser verdien av å 
styre undervisning og stille krav til studentenes løsning av oppgaver i begynnelsen. Å bli 
lærer er en modningsprosess som tar tid. Vi mener strategien som kommer til syne kan være 
effektiv fordi den korter ned modningstiden til noen definerte områder som studentene må 
akseptere som støtte for videre læring. Vi mener dette gjør at studentene føres inn et 
tankesett som de kan bygge videre på. Konsekvensen er at programmet må ha ekstra fokus 
på studentenes opplevelse av tilhørighet, utvikling av meningsfull kompetanse og at det 
senere skapes rom for autonomi som grunnlag for studentenes indre drivkraft mot utvikling 
av deres fremtidig lærrolle. Dette stiller krav til at studentene aktivt kan ta kontroll over 
egne læringsprosess utover i studiet. Om dette ikke skjer kan konsekvensen være skapende 
av fremtidige lærere som styres av ytre referanserammer. Dette bryter med målet om å 
skape selvregulerte lærer med indre drivkraft til videreutvikling av faget og skolen inn i 
fremtiden. Konsekvens mener vi er at instituttledelsen og alle faglærerne ved NIH må være 
bevist strategien som kommer til syne i evalueringen, og at det på grunn av denne strategi 
åpnes opp for endrings- og utviklingsprosjekt hvor studentene i større grad kan påvirke egen 
læring og utvikling. 

Forslag til tiltak 

I PPU brukes undervisnings- og vurderingsstrategier som styrer studentenes oppnåelse av 
læringsmålene, spesielt i begynnelse av studietiden. Vi mener dette er en god strategi som 
fører studentene, på en rask og effektiv måte, inn i faget og kroppsøvingslærerrollen. Denne 
strategien burde i enda tydeligere grad suppleres med undervisning og vurdering som 
støtter studentene aktive rolle i egen læring. Aktiviteter som kan legge til rette for dette er 
egen initierte prosjekt, pedagogisk utviklingsarbeid, FOU-arbeid og bruk av ny teknologi. 
Dette er viktig for å sikre at studentene utvikler seg til å bli selvregulerende lærer som kan ta 
kontroll over egen læring og utvikling. Vi anbefaler også at det gode vurderingsarbeidet som 
gjøres med LVM bør føre frem til mappeinnlevering med karaktervurdering.  Det er viktig at 
studentene ser verdien av jevnt og hardt arbeid gjennom hele studieperioden. Eksiterende 
mappeinnleveringer kan suppleres med PU-arbeid og en tilhørende prosjektrapport som 
inngår i mappen eller fungerer som egen eksamen. 

 

Fokusområde 3 - Relevans for arbeids- og samfunnsliv og tilknytting til praksisfeltet  

Gjennomgang av dokumentunderlag for evalueringen av PPU gir en opplevelse av en 
utdanningspraksis som tar kroppsøvingslæreres og idrettslærernes rolle i skolen og 
samfunnet på alvor. Både første og andre hovedemne tar opp lærerrollens relevans utover 
kroppsøvingsfagets handlingsarenaer. Dette inntrykket ble forsterket av studentenes 
uttalelser i intervjuene. Intervjuobjekt 1 reflekterte over forholdet mellom PPU og 
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bachelorutdanningen i fysisk aktivitet og helse: «Jeg synes det jeg lærer er veldig relevant, 
føler meg heldig, synes det absolutt er nyttig. Jeg har fysisk aktivitet og helse, og har derfor 
ikke kroppsøvingslærerbakgrunn. Jeg har ikke tidligere lært om læringsmål, reflektert over 
hva jeg burde kunnet før PPU, for eksempel inn mot elever med ulike diagnoser. Tidligere har 
jeg spurt hva skal jeg gjøre med eleven, at jeg ikke har kunnskap får å vurdere og ble fortalt 
at jeg var i et opplegg og godtok det. Men, hva er dette opplegget? Nå lære jeg mer om 
utfordringer og ulike tilbud ute i samfunnet, sittet på andre siden med kroppsøvingslærere på 
andre enden av telefonen, elevene som kommer til CatoSenteret, hvorfor fritak, mangel på 
kompetanse, kunne vi gjort noe med kompetansen? Spent på hvorvidt vi lærer mer om dette 
videre.» Studentene henviser her til læringsprosesser i utdanningen som gjør hun bedre 
egnet til å vurdere og arbeid med problemstillinger knyttet til hennes tidligere 
bachelorutdanning. Andre intervjuobjekt reflektere også over studiets relevans.  

Intervjuobjekt 3 henviser til læring som er relevant for utvikling av lærerkompetanse: «Jeg 
tenker at i læreryrket må vi kunne reflektere, tenke kritisk, møte utfordringer med hensyn til 
elevene man har. Det var sunt å lære seg å akseptere at en ikke alltid har et fasitsvar, jeg tror 
man blir en bedre lærer av det. Men jeg tror ikke alle studentene oppfatta det sånn, kanskje 
en del ikke helt tenkte over at det var derfor, kanskje ikke helt bevisst, kanskje tydeliggjøre 
enda mer hvorfor man har filosofi for eksempel. Studentene viser til verdien av å lære å være 
kritisk, stille spørsmål, reflekter og forholde seg åpent til nye situasjoner. Samtidig som 
studenten stiler seg spørrende om alle studentene fikk med seg verdien av filosofi, viser hen 
til flere moment som er avgjørende for utdanningens relevans: «Vi lærte om at vi må holde 
oss oppdatert på læreplan, lese godt gjennom, tilpasse undervisning, tilpasse til nye 
elevgrupper, skal være godt rusta til det, hvis det er tid i en vanlig lærerhverdag.» Her viser 
studentene til at de lærer ulike moment som har relevans for at de skal fungerer som 
fremtidige lærer i skolen i dag. Vår tolkning er at studenten henviser til læringsprosesser som 
støtter deres utvikling av en lærerrolle som tar ansvar for faget og skolen. Vi ønsket å utdype 
dette gjennom spørsmål om studentenes læring om endrings- og utviklingsprosesser, som de 
kan ta med seg videre i utvikling av deres lærerrolle i fremtiden: «Vi har hatt litt om det, 
kunne hatt mye mer, hadde om utfordringer om hvordan påvirke hvis man kom på en skole 
hvor andre hadde et annet syn, hvordan jobbe på en seksjon, litt mer om hvordan skoler gjør 
det, kunne hatt mer om.» Her viser studenten til manglende læring om hvordan arbeide med 
endrings- og utviklingsprosesser i skolen. Dette forsterker et mønster som går igjen i 
arbeidet med evalueringen. Vi mener utdanningen må ta pedagogisk utviklingsarbeid, 
sammen med tilrettelegging for at studentene aktivt kan påvirke egen læring, på større 
alvor. Dette er avgjørende for utdanningens relevans utover hva som skjer i 
høyskolekonteksten og kroppsøvingsfaget i dag. 

Tilknytningen til praksisfeltet oppleves som sterkt. Studentene uttrykte tilfredshet over tette 
relasjoner mellom praksislærerne og NIH. Det beskriver en praksis hvor flere praksislærere 
var inne på høgskolen og ledet forelesinger og seminar. De beskriver en felles forståelse av 
faget mellom faglærerne ved NIH og praksislærerne. Intervjuobjekt 3 beskriver en episode 
hvor studentene møter en praksislærer som ikke har tiltro eller respekt for det de lærer på 
NIH. På spørsmål om høgskolelærerne og praksislærerne har felles fokus, om de bygger på 
felles forståelse av lærerrollen og /eller har felles forståelse av verdien av elevens læring og 
utvikling, svarte studenten: «Opplevde at det ikke hang i hop i det hele tatt, uflaks med 
praksislærer i første praksisperiode. Ikke mulighet til å prøve ut å eller å ha alternative 
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bevegelsesaktiviteter, og ikke mulig å påvirke undervisningen. Det verste er jo når en ikke kan 
diskutere engang, som for eksempel første praksisperiode kunne vi ikke komme med 
forskning og læreplan for å diskutere. Kommuniserte det til skolen, og det ble tatt på alvor». 
Dette viser at PPU tar på stort alvor forholdet mellom hva studentene lærer ved 
utdanningsinstitusjonen og i praksisperioden. I den andre perioden fikk studenten en 
praksislærer som var opplært og var involvert som forleser på PPU ved NIH. Kommentarer til 
den andre perioden var: «Han brukte begrepsapparatet vi fikk fra NIH. Kan være litt sunt at 
det ikke er helt samstemt, blir ganske styrt i én retning, veldig sterk mening om hvordan en 
skal utøve sin pedagogiske praksis, i tråd med læreplanen, men de har tolka læreplanen, og 
så lærer de det oss det de har tolka, noen er mer ekstreme enn andre, litt sprik.» Dette viser 
på den nære tilknytningen som finne mellom praksislærerne og NIH. Det beskrives her et så 
sterkt band at vi må stille spørsmål om dette kan skape for stor ensidighet. Intervjuobjekt 1 
beskriver relasjonen slik: «Jeg er på en skole med praksislærer som holder foredrag på NIH, 
jeg opplever at han snakker samme språk som de på NIH. Det virker som de får inn lærerne 
for å forelese og skape relasjoner.» Intervjuobjekt 2 opplever derimot møte med 
praksislærer noe annerledes: «Vår praksislærer er veldig dyktig, men han har gjort det klart 
at den teoretiske biten ligger på NIH, dvs. at vi fikk beskjed om at det ikke var plass for 
refleksjon forankret i Bourdieu og teoriene i praksisperioden.» Bilde som kommer frem i 
dette intervjuet mener vi er problematisk i alle lærerutdanningen. Det er ikke noe som er 
spesifikt for NIH. Vårt inntrykk er at det er en nær tilknytning mellom praksisfeltet og NIH, og 
derfor at utfordringer med oppfølging og relasjon mellom høyskole og praksisfeltet tas på 
stort alvor. Vi mener utdanningen står frem som et forbilde på dette området. Studentenes 
bekymringer og tilbakemeldinger tas på alvor, og det ordnes nye praksislærer om de ikke 
fungerer. Dette bildet ble forsterket i gjennomgang av studentenes vurdering av studiet. 

Tidligere vurdering av utdanningen synligjorde behov for tiltak som programansvarlig har 
tatt på alvor. Han har gjennomført tiltak for å skape tettere relasjon mellom NIH og 
praksisskolene. Et annet tiltak er utviding av praksisperioden fra seks til syv uker, slik at 
studentene kan komme tilbake på NIH og samarbeid og reflekter over hva de opplever i 
praksisperioden. Dette er mener komitéen var et viktig tiltak og det ble kommentert av 
intervjuobjekt 1: «Studentenes dager på NIH, underveis i praksisperioden, er viktige. Vi 
diskuterer dilemmaer/utfordringer ved praksis, forankret i teorier. Hvordan løse dem? Dette 
er veldig nyttig. I tillegg får vi noen arbeidsoppgaver som vi skal ta med til praksislærer.» 
Intervjuobjekt 2 beskriver det slik: Se verdien av det vi gjør på NIH opp imot det vi gjør på 
skolen. Å høre erfaringer fra de andre sine praksisskoler er nyttig, det blir mye snakk om 
forskjellige praksis-historier. Litt tidlig å si hvordan læringa her kan knyttes til praksisen. Et 
par «lys» har gått opp. På en måte er det like nyttig som å være på klassefest, bare i mer 
organisert form. Latter..» 

Et annet viktig tema som ble vurdert er bruk av relevante forelesere. Studentene viser til 
flere lærere fra praksisfeltet som kommer inn og foreleser for studentene på NIH. Det gir 
utdanningen en bredde samtidig som det skaper gode relasjoner mellom NIH og 
praksisfeltet. I tillegg kommer det inn forelesere som bidrar med alternative innspill. 
Intervjuobjekt 3 tar opp dette i vår samtale: «Vi hadde en foreleser som ikke var helt 
samkjørt med NIH. Vi merket en helt klar forskjell, veldig forvirrende for noen. De trodde han 
sa imot det som vi lærte på NIH.  Men egentlig hadde han samme tolkning som ved NIH, men 
bare annen praktisk løsning til hvordan bruke testing som grunnlag for vurdering og læring.» 
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Denne kommentaren førte til en lengre diskusjon om ulike tilnærminger til faget. 
Kommentaren til intervjuobjektet var: «På PPU er de veldig samstemt, veldig samstemt med 
FAF. Kanskje at de skal være så ærbødige at de anerkjenner at det er andre retninger også.» 
Komitéen mener dette viser to viktig ting: 1) Foreleserne og praksislæreren har sammen 
utviklet en sterk felles forståelsesramme som skaper en vis måte å tenke om faget. 2) For 
stor enighet, og derfor manglende diskusjon om fagets legitimitet eller ulike forståelser av 
gjennomføring, kan skape et for ensidig fokus.  

Helhetlig vurdering 

Intervjuene viser at studentene opplever stor grad av relevans for deres fremtidige 
kroppsøvingslærerrolle. Studentene snakket om hvordan denne relevansen kommer til 
uttrykk på ulike måter. Deres opplevelse er at utdanning er meningsfull og verdifull, både i 
forhold til hva de har lært tidligere og deres fremtidig lærerrolle. Intervjuene gir oss et godt 
bilde av relevansen utdanningen har for utvikling av lærrolle i faget, men ikke tilstrekkelig 
kunnskap om hvilken relevans utdanningen har i skolen generelt og samfunnet. Det er 
grunnlag for å anta at utdanningsinstitusjonens sterke faglige forankring støtter utvikling av 
kroppsøvingslærere som tar fagets legitimitet og oppdrag på alvor. Det vi er mer usikre på er 
om NIH utvikler fremtidige lærer som er i stand til å ta ansvar for utvikling av faget og skolen 
inn i fremtiden. Utvikling av fag og skolekulturer krever inngående kunnskap om pedagogikk 
og kompetanse om endrings- og utviklingsarbeid. Tidligere i rapporten har vi synliggjort et 
bilde av et program som har mindre fokus på pedagogikk og utviklingsarbeid enn det har på 
på fag og fagdidaktikk. Intervjuene og studentevalueringen er med å forsterker dette bildet. 

En studenten tok opp et tema som vi oppfatter som et spørsmål om programmet og 
foreleseren ved NIH har for ensidig forståelsesramme av faget og lærrollen. Konsekvensen 
kan være manglende bevisstgjøring av motsetninger som kan støtte utvikling av en bred og 
nyansert forståelse av fagets egenart og lærerens rolle. En student viser til et eksempel med 
en foreleser som introduserte studentene for alternativ måte å tenke om bruk av testing i 
kroppsøvingsfaget. Komitéen mener det viktig at studentene får innblikk i ulike perspektiv, 
og at dette bygger på den felles og trygg forståelsesramme som finnes på NIH. Vår vurdering 
er at NIH på bakgrunn av sin trygge forståelsesramme kan invitere flere forelesere eller 
bruke litteratur som utfordrer gjelde forståelsesramme. På den måten inviteres studentene 
inn i diskusjon om fagets eksistens og utvikling, som grunnlag for tilpasning og endring i 
møte med nye krav og forventinger i fremtiden. PU-arbeid er en metode som støtter arbeid 
med motsetninger som grunnlag for kollektive og individuell læringsprosesser. 

Forslag til tiltak 

PPU ved NIH har kvaliteter som støtter utvikling av faglig sterke kroppsøvingslærere som tar 
fagets rolle i skolen og samfunnet på alvor. Komitéene stiller imidlertid spørsmål om 
relevansen utover kroppsøvingsfaget er tilstrekkelig. Vi mener større fokus på endrings- og 
utviklingsarbeid kan øke studiets relevans i skolen generelt og samfunnet. Spesielt om dette 
arbeidet sette i sammenheng med andre faggrupper innenfor skolen eller alternative 
forståelser av lærrollen.  
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Avsluttende refleksjon og oppsummering 

Å støtte studentenes utvikling mot å bli profesjonelle lærere er utfordrende. Spesielt om 
utdanningstiden er to semester. I de tre- eller femårige lærerutdanningene kan 
utdanningsinstitusjonene legge til rette for langsiktige utviklingsprosesser inn i lærrollen. 
Institusjonene som tilbyr PPU kan ikke tenke på denne langsiktige måten. Det er derfor viktig 
å ta noen vanskelig fokusvalg som best kan støtte studentenes begynnende utvikling av 
lærrollen. Målet er å føre studentene inn de faglige, pedagogiske og fagdidaktiske temaer 
som kan danne helhetlig kompetanse for studentenes videre utvikling mot å bli profesjonell 
lærer i praksisfeltet. Det må tas valg i forhold til tema, innehold, pensum, 
undervisningsformer, vurderingsformer, etc. I komitéens evalueringsarbeid har det vokse 
frem et bilde av en et program og utdanningspraksis som på en god måte støtter 
studentenes læring og utvikling mot å bli profesjonelle kroppsøvingslærerrolle. Innholdet i 
studieplanen, læringsmålene i emneplanen, evalueringsrapporter, etc. viser at utdanningen 
bygger på nasjonale retningslinjer, tilbakemeldinger fra studentene, endringsbehov i 
evalueringsrapporter, og ikke minst i forhold til krav som stilles for å sikre en god 
kroppsøvingslærerutdanning. Dokumentunderlaget for evalueringsarbeidet viser at PPU ved 
NIH er i kontinuerlig utvikling gjennom gode evalueringsrutiner, oppfølgingsprosedyrer og 
vilje og evne til endring og utvikling. Vi mener dette arbeidet må fortsette på samme måte 
gjennom gode arbeidsvilkår for programansvarlig. Han har gjort en imponerende jobb med å 
utvikle utdanningen i riktig retning, og vi mener forholdene må legges til rette for at han 
eller andre kan viderefører det som allerede er bygd opp. Selv om PPU ved NIH har gode 
kvaliteter innebærer det å måtte ta valg at noe områder nedprioriteres. I 
evalueringsarbeidet mener vi å ha funnet noen av disse områdene som ikke har blitt 
prioritert ved NIH. I oppsummeringen under legger vi ekstra vekt på noen av dem og 
diskuterer muligheter og begrensninger som ligger i å ta disse på alvor. Dette innebærer at 
komitéens anbefaling ikke nødvendigvis må endre store deler av utdanningspraksisen ved 
NIH. Vi mener imidlertid at de kan være med å forbedre studentenes læring og utvikling mot 
å bli profesjonelle lærere: 

1) Komitéen mener klargjøring av og oppfølging av hovedmål i emneplanene kan støtte 

studentenes læringer. I lesing av emneplanene kommer ikke sammenheng mellom 

hovedmål, innehold og pensum tilstrekkelig til syne. Det er spesielt i lesing av 

emneplanen i det andre, tredje og fjerde hovedemne at hovedmål, og hvordan dette 

fungerer som delmål i den helhetlig utvikling av studentenes lærrolle, ikke er tydelig 

nok. Når målet for læring blir bredt og uoversiktlig kan dette påvirke studentenes 

læring i negative retning. Det er derfor viktig at planene er tydelig og klart om hva 

som er hovedmålet for studentenes lærings- og utviklingsprosesser. Komitéen har 

ikke informasjon om hovedmålene kommer tydeligere til uttrykk i den daglige 

utdanningspraksis. Vi mener uansett at det er viktig at dette kommer tydelig frem i 

emneplanene. Innledningen i planen til det første hovedemne kan fungere som 

støtte i utvikling av de andre emneplanene.  Som avslutning anbefaler komitéen 

klargjøring av hovedmålene og at sammenheng mellom målene, innhold, pensum og 

evaluering, og en kort beskrivelse om hvordan hovedmålene inngår som delmål i 

helhetlig utvikling av studentenes lærrolle, blir tydeligere for studentene. 
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2) Komitéen mener tydeliggjøring av pedagogiske tema og oppfølging av disse med 

pedagogiske litteratur kan støtte studentenes utvikling av en helhetlig lærrolle. I 

evalueringsarbeidet ble det synlig at pedagogikkfaget til en viss grad forsvinner inn i 

fagdidaktiske tema og pensum. PPU ved NIH bør ha ekstra fokus på dette, ettersom 

utdanningsinstitusjonen sitter på landets fremste kompetanse innenfor 

kroppsøvingsfaget og fagdidaktikk. Komitéen mener pedagogikk må få en viktigere 

rolle i studentenes utvikling gjennom, for eksempel, innhold i pensum, større fokus 

på læringsteorier og endrings- og utviklingsarbeid, eksterne forelesere, etc. I de 

avsluttende refleksjoner viser vi til at utfordringer oppstår når en utdanning velger 

noen fokus fremfor andre. Vi er imidlertid ikke bekymret for at valget om å ha større 

fokus på pedagogikk skal gå utover studentenes læring om fag og fagdidaktikk ved 

denne utdanningsinstitusjonen. Vi mener derfor at målet må være å skape en bedre 

balanse mellom pedagogikk, fag og fagdidaktikk, som grunnlag for studentenes 

helhetlig utvikling av lærrollen.  

 

3) Komitéen mener det burde være større fokus på pedagogisk endrings- og 

utviklingsarbeid. I følge nasjonale retningslinjer og rammeplanen skal PU-arbeid være 

en viktig del av undervisnings- og vurderingspraksis. PU-arbeid har utviklet seg til et 

kunnskapsbasert fagområde, forankret i teori, forskning og evidensbasert 

utviklingspraksis. Verdien av en kunnskapsbasert læringspraksis, som kan støtte 

studentenes læring i og etter utdanningsperioden, er ekstra stort i en utdanningen 

som begrenser seg til to semester. Vi mener derfor pedagogisk utviklingsarbeid burde 

ha en helt sentral plass i PPU ved NIH. I tillegg til å støtte studentenes utvikling av 

lærrollen åpner PU-arbeid for arbeid med motsetninger som kan utfordre gjeldene 

tradisjoner gjennom innovative prosesser. Det er viktig at studentene tilegner seg 

kompetanser de kan bruke i utvikling av faget og skolen i et samfunn i stadig endring. 

Komitéen mener pedagogisk utviklingsarbeid også kan være en god metode som 

bygger videre på den styrende undervisningspraksis som i dag legger grunnlag for 

studentenes oppnåelse av læringsmålene i den første perioden av studiet. På samme 

måte som styrende undervisning fører studentene inn i fagets forståelsesramme, må 

videre utdanning legger til rette for og støtte læring gjennom studentmedvirkning, 

som egen initierte prosjektarbeid, FOU-arbeid og bruk av teknologi. Det er når 

studentene aktivt kan påvirke egen læring at de kan bruke hva de har tilegnet seg i 

begynnelsen av studiet som ressurs for selvregulert utvikling av egen lærrolle i 

fremtiden.  

 

4) Komitéen anbefaler at den gode vurderingspraksis som gjøres med LVM bør føre 

frem til mappeinnlevering med karaktervurdering.  En ønsket konsekvens er at 

studentene i enda større grad ser verdien av jevnt og hardt arbeid gjennom hele 

studieperioden. Eksiterende mappeinnleveringer kan suppleres med PU-arbeid og en 

tilhørende prosjektrapport som inngår i mappen eller fungerer som egen eksamen. 
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