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Hvordan kan hospitering bidra til 
praksisrettet opplæring?



HVA og HVORFOR

HVORDAN

JEG VIL HOSPITERE!



HELHETLIG OPPLÆRING
Mening og sammenheng



Noe nytt?

• 2009 Kartlegging i BA fag

• 2010 -2012 Utprøving 6 fylker

• 2012-2015 Videreføring av midler, alle fylker

Alle fylker skal nå ha en egen hospiteringsordning



Hospitering

Opprinnelig: Kompetanseheving for yrkesfaglærere

• Fornye og øke programlærerens kompetanse i eget fag, samt gi innsikt i 
andre fag innen eget programområde/utdanningsprogram.

• Øke instruktørenes/faglige lederes kompetanse i den rollen de har som 
veiledere for elever/lærlinger ute i bedrift i tråd med læreplaner og 
forskrifter i Kunnskapsløftet.

• Øke og videreutvikle samarbeidet skole – arbeidsliv og se opplæringen i et 
4-årig løp.

• Styrke formidlingsprosessen og overgangen mellom VG2 og VG3 opplæring 
i bedrift.

• Yrkesretting av fellesfag.





Hospitering

Må over dørterskelen

Må gå fra ekspertrollen

Må involvere deg og være aktiv

Flere dager



Har de nådd målene?

Samarbeid

• Lettere å ta kontakt om enkeltelever

• Knytte nye kontakter eller pleie 
nettverk

• Bedre kjennskap til hverdagen i 
bedriften, bedre samarbeid

• Faglige diskusjoner – felles språk

• Utveksle erfaringer med å veilede 
elevgruppen

• Samkjøre krav og forventninger 
skole/bedrift

Praksisplass - læreplass

• Lettere å få praksisplass

• Nye praksisplasser i nye bedrifter

• Rekruttere lærebedrifter

• Utvikle kunnskap om hva som møter 
elevene i praksisperiode og som 
lærling

• Sikre overgang til læreplass

• Hjelpe elever søke læreplass

• Reflektere over hva som skal til for å 
øke rekrutteringen til faget



Har de nådd målene?

Praksisretting
• Bruker praktiske eksempler fra faget i 

undervisningen

• Mer realistisk og oppdatert 
undervisning

• Kan gi råd om valg av fag og yrke 

• Vet hva som kjennetegner en god 
yrkesutøver

• Finne egnede arbeidsoppgaver for 
VG1 elever

• Erfare opplæringen i lærebedrift 
gjennom hele fagopplæringsløpet

Kompetanseutvikling
• Økt kunnskap om opplæringen i 

bedrift
• Gjenoppfrisket fagmennesket
• Faglig oppdatering – har det skjedd 

endringer? 
• Oppdatering på maskiner, 

teknikker, forskriftskrav, regelverk 
og metode.

• Bli kjent med andre fag i 
utdanningsprogrammet



Instruktør/veileder i skolen

• Lære om vurdering - Kunne 
dokumentere at mål er nådd

• Lære om vurdering – finne ut hva 
eleven kan

• Få tips til hvordan jeg kan bli bedre 
veileder

• Kjennskap til helheten i opplæring 
• Kunne bistå med informasjon om 

utstyr, maskiner og rutiner som 
skolen ikke har tilgang til

• Se eleven i læresituasjonen

• Innsikt i hverandres roller gir felles 
forståelse

• Diskutere innhold i læreplanmål 
Vg3

• Se hva de lærere i programfag og 
fellesfag - hvordan det er 
organisert

• Få vite hva eleven lærer før de 
kommer ut i praksis

• Elev og lærere blir trygge på oss 
(kjente fjes i praksis)



Dette har jeg allerede 
god oversikt over

Det er alltid noe å lære –
også ydmykhet og respekt



Best utbytte

• Alltid et utbytte!
• Planlegging
• Fleksibilitet
• Forankring i ledelsen

• Dybde eller bredde
• Tørre å være dum
• Hva kan du bidra med?



Planlegging

Målsetning
Hvor og når
Søke midler?

Møte med hospiteringssted

Dele opp?
Flere sammen?
Hva kan du bidra med?



Gjennomføring

Kom forberedt
Ta bilder og notater
Ditt bidrag?
Refleksjon

Hva vil du lære om?
Fortell om deg selv!
Du er skolens 
representant



Evaluering

Egen refleksjon

Hospiteringsstedets erfaring

Veien videre



Dokumentasjon

Rapport

Videreføring

Fortell om hospitering på 
arbeidsplassen din!





På toppen av alt annet!



Hospitering i kombinasjon med andre prosjekt

• Vekslingsmodellen

• FYR

• Vurdering for læring

• Formidling til læreplass

• PTF

• Samfunnskontrakten

• Lokale behov eller prosjekt



• Kunnskap og forståelse for hverandres 
styrker og utfordringer

• Samme språk
• Naturlig 4-årig progresjon i oppgaver og 

krav
• Oppdatert kjennskap til yrket de skal 

forberede dem til
• Hospitering er et verktøy for å oppnå 

bedra sammenheng, bedre samarbeid, 
personlig kompetanseheving, 
praksisrettet undervisning 

Kort sagt: nytteverdi for elev, 
lærer, samarbeidspartnere




