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6. PRAKTISK-PEDAGOGISK
UTDANNING (PPU) 

Vi anbefaler leseren å se: 

http://www.ntnu.no/studier/laerer/ 

og

http://www.ntnu.no/studier/prped

for detaljerte opplysninger. 

Teksten nedenfor er bare en kort orientering.

Studieopplegg
Lærerutdanningen ved NTNU er todelt: den ene delen består av fagstudier. 
Fagstudiene bygges opp til en universitetsgrad (bachelor- eller mastergrad) 
etter de regler som gjelder (se kap.8). Den andre delen av lærerutdanningen 
består av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). PPU er en kombinasjon av 
pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. 

NTNU tilbyr tre forskjellige lærerutdanningsmodeller:
1. Bachelorgrad + PPU (påbyggingsstudium, 3+1 år)) 
2. Mastergrad med PPU integrert i et femårig løp.
3. Fleksibel PPU for yrkesfag og allmennfag - FPPU - (PPU som deltidss-
tudium over to år). Bygger på tidligere universitets eller fagutdanning.


Lærerutdanning som påbyggingsstudium 
Studenten begynner studiene med å ta en bachelorgrad (3 år) eller mastergrad 
(5 år). Denne første delen består altså av fagstudier (minst 60 sp) innenfor 
rammen av den graden man planlegger. Man kan velge mellom en rekke fags-
tudier som dekker de fleste fag i skolen. En grad bør inneholde to skolefag på 
minimum 60 studiepoeng hver.
Den andre delen av lærerutdanningen består av praktisk-pedagogisk utdanning 
(PPU) og tas etter fullført bachelorgrad eller etter mastergrad. PPU er et ettårig 
studium (60 studiepoeng), og er en kombinasjon av pedagogikk, fagdidaktikk 
og praksis. I hvert semester er det 6 uker praksis. Alle praksisplasser er i eller 
nær Trondheim, og all praksis organiseres av Program for lærerutdanning 
(PLU). 
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Lærerutdanning, integrert mastergrad - 5 år
Følgende integrerte mastergrader tilbys
- språkfag
- realfag (se kap. 3.12)
- samfunnsfag (geografi)

De integrerte mastergradsløpene består av elementer fra det praktisk-pedago-
giske studiet og fagstudier gjennom alle de fem årene studiet tar. Hensikten 
med slike løp er at lærer-perspektivet skal være i fokus gjennom hele utdan-
ningsløpet, og dermed gjøre studenten spesielt godt rustet til å undervise i sine 
fag. PPU-delen av studiet utgjør 60 studiepoeng pluss 14 uker veiledet praksis. 
Alle praksisplasser er i eller nær Trondheim, og all praksis organiseres av 
Program for lærerutdanning (PLU).

Søknad til PPU
Til femårig integrert master søker en gjennom Samordna opptak. Til PPU og 
FPPU søker en gjennom NTNUs interne søknadsweb. I begge tilfellene er 
fristen 15. april.

Se også: http://www.ntnu.no/studier/laerer/prped/opptak

Politiattest
Søkere som tilbys plass må være forberedt på å legge fram politiattest. Se først 
nevnte nettadresser for nærmere opplysninger.

Opptaksforskrift (PPU)
Det finnes en særskilt opptaksforskrift for opptak til PPU ved NTNU. Du 
finner den her: 

http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-20051207-1687.html

eller via en lenke fra nettstedet nevnt innledningsvis.


