
 PRAKSISKORT 2. SEMESTER  3-UKERSPRAKSIS  PPU3520D  

 

Navn 

 

Praksisskole 

 
Praksiskortet skal bidra til å synliggjøre sentrale innholdskomponenter i andre semesters 3-ukerspraksis. Dette praksiskortet skal 

brukes i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppsummering av praksisperioden. Dokumentet Retningslinjer for praksis 

gjør rede for alle dimensjoner ved praksis, inkludert kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering av praktisk lærerdyktighet. Dette 

dokumentet utgjør grunnlaget for praksis på PPU. 

I andre semester på PPU deltid er praksis organisert som par- og/eller gruppepraksis. Overordnede tema i praksisperioden er 

lærerens arbeidsoppgaver og undervisning i egne fag, med et fokus på samspillet mellom vurdering og tilpasset opplæring for den 

enkelte elevs læring. Refleksjon over egen og andres undervisning står sentralt. Du skal bruke sine refleksjoner som grunnlag i ulike 

kontekster: før-veiledning, planlegging, gjennomføring og etter-veiledning. Slik kan konkrete handlinger danne grunnlag for å sette 

ord på egen og andres praksis, og for drøftinger og refleksjoner over utvikling av egen lærerrolle. 

Omfang: 3 uker (uke 41-43).  

Du skal begynne å undervise første praksisuke. Gjennom praksisperioden skal du delta aktivt i undervisning i 6-8 klokketimer 

(tilsvarende 8 – 10 45-minuttersøkter) per uke, gjennom både egen undervisning og observasjon av veileder og/eller medstudent. I 

tillegg kommer veiledningssamtaler knyttet til disse timene.  

Dersom du har to undervisningsfag skal du i den andre praksisperioden hovedsakelig undervise i ditt fag 2. Av de 6-8 klokketimene 

med undervisning per uke, skal minst 3 timer være i ditt fag 2.  

For mer informasjon om praksis se: http://www.uio.no/studier/program/ppu-deltid/praksis/. 

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

Innholdskomponentene i 2. 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. 

 

Gjennomføre innholdskomponenter som ikke ble gjennomført i første 

praksisperiode. 
 

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. 
 

Delta aktivt i et vurderingsarbeid i samarbeid med medstudent og veileder(e).  

Utvikle gode strategier for å kommunisere læringsfremmende tilbakemeldinger til 

elever i ulike vurderingssituasjoner. 
 

Anvende ulike metoder for differensiering i forbindelse med tilrettelegging for 

elevers faglige læringsarbeid. 
 

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

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

praktisk lærerdyktighet» (jf. Retningslinjer for praksis).  

 

Planlegge og, hvis mulig, gjennomføre et undervisningsopplegg som tematiserer 

digital dømmekraft. 

 

 

 

 



Mine viktigste utfordringer frem mot neste praksisperiode (fylles ut på bakgrunn av samtale med veileder): 

 

Utviklingspunkt 1: 

Utviklingspunkt 2: 

Utviklingspunkt 3: 

Signatur student Signatur veileder(e)/kontaktperson 

 

Praksiskortet skal leveres i innleveringsmappen i Studieinformasjonfaget i ITL, senest én uke etter praksis.  


