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Navn: 

 

Praksisskole: 

 
Praksiskortet skal brukes i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppsummering av denne praksisperioden. Praksiskortet synliggjør sentrale innholdskomponenter 

i perioden. Dokumentet Retningslinjer for praksis gjør rede for alle dimensjoner ved praksis, inkludert kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering av praktisk 

lærerdyktighet.  

I første semester på PPU deltid er praksis organisert som par-/gruppepraksis. Overordnede tema i praksisperioden er læreren som leder, lærerrollen og elevens 

læringsarbeid. Studentens observasjoner i praksisperioden skal danne grunnlag for deltakelse i planlegging og gjennomføring av undervisning. Det er derfor viktig å 

observere spesielt klasse- og undervisningsledelse, og særlig sammenhengen mellom lærerens undervisning og elevenes læringsarbeid. Studentens observasjoner i dette 

semesteret utgjør også et sentralt element i arbeidet med semesteroppgaven. Veiledningen i praksisperioden skal blant annet hjelpe studenten til å sette ord på egen 

praksis, og til å kunne reflektere over sin egen rolle som lærer.  

Omfang: Tre uker. Studenten skal begynne å undervise så tidlig som mulig, og skal gjennom praksisperioden delta i 8 – 10 undervisningstimer per uke, enten ved egen 

undervisning eller observasjon av medstudenter eller veileder. I tillegg kommer forberedelse, evaluering av egen undervisning og veiledningssamtaler knyttet til disse 

timene. Studenter med to undervisningsfag skal i den første praksisperioden ha undervisning i sitt fagdidaktiske fag 1.  

Punktene nedenfor er knyttet til de overordnede kvalifiseringsområdene som er beskrevet i Retningslinjer for praksis.  

Innholdskomponentene i 1. semester på PPU deltid Signatur kontaktperson/veileder 

Være med på aktuelle møter med skolens ledelse for å få økt innsikt i skolen som organisasjon, 

skolen i lokalmiljøet og skolens pedagogisk profil. Hensikten er å rette fokus mot læreren som 

profesjonell aktør i organisasjonen.  

 

Delta i fellesmøter for lærerne ved skolen for å få økt innsikt i og erfaring med læreres ulike 

arbeidsoppgaver.  
 

Planlegge, gjennomføre og evaluere egen og andres undervisning samt diskutere og reflektere 

over disse erfaringene i møte med veiledere og medstudenter. 
 

Utøve ulike former for klasse- og undervisningsledelse.   

Observere undervisning, utøvende klasseledelse og elevers læringsmiljø, og drøfte hvordan ulike 

faktorer kan påvirke elevers læringsarbeid.  
 

Arbeide med forberedelser til semesteroppgaven (se deloppgave A og B). Det vil si utvikle en 

problemstilling for oppgaven (B) og utvikle og gjennomføre undervisningsopplegget (A) 

undervisningen skal foregå i. Oppgavene drøftes med veileder. 

 

Gjennomføre avsluttende utviklingssamtale(r) med veileder(e) der studentens utvikling og videre 

læringsprosess diskuteres i lys av «Kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering av praktisk 

lærerdyktighet» (jamfør Retningslinjer for praksis).  

 

 

 

 

 

 

 

Studentens viktigste utfordringer frem mot neste praksisperiode (fylles ut av studenten på bakgrunn av utviklingssamtalen med 

veileder): 

 

Utviklingspunkt 1: 

Utviklingspunkt 2: 

Utviklingspunkt 3: 

Signatur student Signatur veileder(e)/kontaktperson 

 

Praksiskortet leveres i It’s Learning i mappen «Studieinformasjon, pedagogikk og fagdidaktikk» for studentens kull, senest én uke etter praksis.  

 


