
 PRAKSISKORT   PROF3025 Ledelse av elevers læring 

 

Navn 

 

Praksisskole  Semester 

 

Praksiskortet skal brukes i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppsummering av praksisperioden som går over 25 dager, og 

synliggjør sentrale innholdskomponenter i denne. Praksisguide for praksis i PROF3025 gjør rede for alle dimensjoner ved praksis, inkludert 

kriterier for vurdering av egnethet i praksis i PROF3025. 

I PROF3025 er praksis organisert som par- og/eller gruppepraksis. Overordnede tema i praksisperioden er læreren som leder, lærerrollen og 

elevens læringsarbeid. Observasjon av veileder, medstudenter og elever står sentralt. Studentenes observasjoner i praksisperioden skal danne 

grunnlag for deltakelse i planlegging og gjennomføring av undervisning. Det er derfor viktig å fokusere observasjonsarbeidet mot klasse- og 

undervisningsledelse, og særlig mot sammenhengen mellom lærerens undervisning og elevenes læringsarbeid. Studentenes 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: 25 dager fordelt på 4 praksistemadager, mikroundervisning og 4-ukerspraksis. Studentene skal ha praksis i sitt fagdidaktiske fag A, i 

begge fag hvis praktisk mulig. Studentene skal gjennom praksisperioden delta aktivt i 8 – 10 undervisningstimer per uke. I tillegg kommer 4-5 

veiledningssamtaler knyttet til disse timene.  

Punktene nedenfor er knyttet til de overordnede kvalifiseringsområdene som er beskrevet i Praksisguide for praksis i PROF3025.  

Innholdskomponenter i praksis i PROF3025 Signatur koordinator/veileder 

Praksisdag A 

Få innsikt i skolen som organisasjon, dens pedagogiske profil, 

styringsstrukturer o.l. Bli kjent med skolen og planlegge for resten 

av praksis. 
 

Praksisdag B 
Få innblikk i en vanlig skoledag for elevgruppen ved å observere en 

klasse gjennom dagen.  

Praksisdag C 
Få innblikk i skolens støttefunksjoner. Jobbe og diskutere case rettet 

mot støttefunksjoner og læreres meldeplikt 
 

Praksisdag D 

Delta på et møte som gir innsikt i skole-hjem-samarbeid, eller 

innsikt i skolens samarbeid med aktører som er relevante for 

skoleverket  

Gjennomført/skal gjennomføres 

Dato:  

Sign: 

Gjennomføre forventningssamtale med veileder(e) og medstudenter. Samtalen skal avklare 

mål, oppgaver og ansvar for veiledning og rammer for praksis ved skolen.  
 

Delta i team/seksjon/fellesmøte/r for lærerne ved skolen for å få økt innsikt i og erfaring med 

læreres ulike arbeidsoppgaver og hvordan samarbeid mellom lærerne er organisert ved skolen.  
 

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

over disse erfaringene i møte med veiledere og medstudenter. 
 

Utøve klasse- og undervisningsledelse i ulike typer læringsaktiviteter (helklasse-, gruppe- og 

individuelle aktiviteter).  
 

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 lage (A) en undervisningsplan for det 

undervisningsopplegget som skal behandles i semesteroppgaven.  

 

Diskutere og reflektere sammen med praksisveileder og medstudenter hvordan du kan utvikle 

din profesjonsfaglige digitale kompetanse. Samtalen skal forankres i innholdet i den 

obligatoriske digitale læringsmodulen i Canvas. Gjennomføre tiltak som gjør at du utvikler din 

profesjonsfaglige digitale kompetanse videre. 

 

Til dialogseminaret: Utarbeide en kort beskrivelse av en egenopplevd erfaring (case) som 

skal handle om utfordringer knyttet til klasse- og/eller undervisningsledelse.  



Gjennomføre avsluttende oppsummeringssamtale med veileder(e) der din utvikling og videre 

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

og kriterier for vurdering av praktisk lærerdyktighet»  

 

 

 

Mine viktigste utviklingspunkter frem mot neste praksisperiode jf. Kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering 

av praktisk lærerdyktighet (fylles ut av studenten i oppsummeringssamtale med veileder): 

 

Utviklingspunkt 1: 

 

Utviklingspunkt 2: 

 

Utviklingspunkt 3: 

 

Sign. student Sign. veileder(e)/koordinator 

  

 

Praksiskortet leveres i Canvas senest en uke etter 4-ukerspraksis 

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PROF3025/praksisguide-for-prof3025/kvalitetsbeskrivelser-og-kriterier-for-vurdering-a.html
https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PROF3025/praksisguide-for-prof3025/kvalitetsbeskrivelser-og-kriterier-for-vurdering-a.html

