
OFTE STILTE SPØRSMÅL OM PRAKSIS 

 
Hvorfor har jeg ikke fått praksis på en skole som er nærmere min bostedsadresse? Jeg vet om 
skoler i nærheten. 
 
ILS har flere andre praksisperioder som går parallelt, og det er ikke sikkert alle skolene har kapasitet 
til å ta imot studenter i denne praksistypen dette semesteret. Dessuten kan det være at skolen du 
tenker på har praksisavtale med andre læresteder, f.eks. HiOA. 
 

Noen andre har fått praksis på en skole som er nær min bostedsadresse. Hvorfor fikk ikke jeg 
praksisplass der? 
 
Det kan det være flere grunner til:  

a) Selv om skolen er nærmere der du bor, er det ikke gitt at de har veiledningskapasitet i ditt fag.  
 
b) Vi må prioritere kort reisevei for studenter som har aleneansvar for barn, helsemessige 
utfordringer eller lignende. 
 
c) Om mulig vil vi helst at alle får plass sammen med noen fra sin egen seminargruppe 
 
d) Vi må unngå at studenter får urimelig lang reisevei (f.eks. 2 timer +) ved å bli utplassert på andre 
skoler med relevant veiledningskapasitet. Da må vi heller fordele det slik at alle får overkommelig 
reisevei (helst ikke mer enn 1 time hver vei). 
 

Jeg har dokumentert at jeg har helsemessige utfordringer, eller aleneansvar for barn. Hvorfor får 
jeg ikke praksis i egen bydel? 
 
Du blir utplassert på nærmeste tilgjengelige praksisskole med veiledningskapasitet i ditt fag. 

Muligheten for praksis på en skole nær ditt bosted er altså helt avhengig av hvilke fag skolene der 

kan tilby veiledning i. 

Hvorfor har jeg ikke fått praksis sammen med noen fra seminargruppen min? 

Vi vil helst at alle skal kunne ha praksis sammen med noen fra seminargruppen sin. Dersom dette 

medfører urimelig lang reisevei for deg, velger vi likevel å sende deg til en skole i kortere avstand fra 

bostedet ditt. 

Hvorfor har jeg ikke fått plass i det faget jeg har flest studiepoeng i? 

 

Fordi det ikke fantes skoler med veiledningskapasitet i dette faget med overkommelig reisevei. 

Derfor får du praksis i det andre faget ditt i stedet. Det skal nok gå bra! 

 Jeg har fysikk, biologi eller kjemi som fag, men har fått praksisplass i naturfag. Hvorfor? 

Med 80- eller 60-gruppe i fysikk, biologi og/eller kjemi blir du kvalifisert til å undervise i naturfag på 

ungdomstrinnet og på VG1. Mange lærere med fagbakgrunn i et eller flere av disiplinfagene får 

dermed også undervisningsoppgaver i naturfaget. På ungdomstrinnet er ikke disiplinfagene biologi, 



kjemi og fysikk egne fag, men omfattes av naturfag. I henhold til rammeplanen for lektorutdanninger 

i Norge skal alle lektorstudenter ha praksis både på ungdomstrinnet og i videregående skole, hvor 

man også skal få erfaring fra ulike studieprogram. Det betyr at alle studenter med fysikk, kjemi og 

biologi må regne med å ha praksis også i naturfag i løpet av studiet.  

 

Jeg har historie som fag, men har fått praksisplass i samfunnsfag. Hvorfor? 

Med 80- eller 60-gruppe i historie kan du undervise i samfunnsfag på ungdomstrinnet. Mange lærere 

med fagbakgrunn i historie får dermed også undervisningsoppgaver i samfunnsfag hvis de får 

stillinger i ungdomsskolen. På ungdomstrinnet er ikke historie eget fag, men omfattes av 

samfunnsfag. I henhold til rammeplanen for lektorutdanninger i Norge skal alle lektorstudenter ha 

praksis både på ungdomstrinnet og i videregående skole, hvor man også skal få erfaring fra ulike 

studieprogram. Det betyr at alle studenter med historie må regne med å ha praksis også i 

samfunnsfag i løpet av studiet.  

 

Til syvende og sist har vi den fleksibiliteten som veiledningskapasiteten på skolene tillater. Reisevei 

og innmeldte utfordringer tas også hensyn til, men fag og veiledningskapasitet må allikevel være 

overordnet geografiske hensyn.  

Lykke til i praksis! 


