
 

Læringsutbytte 
 

Lokale tilpasninger, arbeidskrav og 
dokumentering 

Ansvar 

Kunnskap 
● Bli kjent med rektor/inspektør som tar imot studentene og 

informerer kort om skolen og hjemmesiden.  
● Få kunnskap om skolens pedagogiske grunnsyn, 

satsningsområder og læringsplattform. Gjennomgår krav til 
personlig egnethet. 

● Bli kjent med fysiske rammer og ressurser. 

 

Studenten skal gjøre seg kjent med og kunne bruke 
skolens hjemmeside hvor de finner «Praksisskoleinfo» og 
«Praksisskoleplaner» og få et overblikk av hva vi ser etter 
når vi skal ansette, i tillegg til en diskusjon om hvilke 
egenskaper drømmelæreren har. Samt å kunne litt om 
skolen som organisasjon og hvordan skolehverdagen er 
 

høst 
Rektor, inspektør 

● Kunnskap gjeldende opplæringslov og nasjonalt 
læreplanverk 

 

Studenten skal bli kjent med overordna del. 
Studenten skal lære seg og bruke kunskapsløftet i 
planleggingen av undervisning. 

vår 

● Kunnskap om lærerrollen i ulike fag og om 
kontaktlærerrollen i ulike fag 

● Kunnskap om lærerarbeidet, undervisning klasseledelse i 
ulike fag 

 

Studenten skal skygge en lærer en hel dag, og sammen 
med praksislærer og medstudenter lage et tankekart om 
“hva handler lærerarbeidet om?” 
Studentene skal med dette få en forståelse av hva som er 
viktig for å planlegge undervisningen. 
Hva ligger i lærerarbeidet i dag. 

høst /vår 

● Kunnskap om hvordan didaktikk utøves i undervisningen i 
ulike fag med vekt på planlegging og gjennomføring og 
vurdering 

 

Studenten skal observere både innhold og struktur på 
timene. Studenten skal sammen med medstudenter og 
praksislærer planlegge og gjennomføre undervisning. 
Studenten skal bli kjent med VFL og prøve å bruke det i 
egen undervisning. 

Høst 
Unn -VFL 

● Kunnskap om observasjonsmetoder og kartleggingsverktøy 

 

Studenten skal observerer lærer, elever, struktur på timer 
og innhold i timer.  

høst 

https://www.regjeringen.no/contentassets/37f2f7e1850046a0a3f676fd45851384/overordnet-del---verdier-og-prinsipper-for-grunnopplaringen.pdf


● Noe relevant kunnskap om elever og elevers 
læreforutsetninger på 5-10. trinn ved den aktuelle 
praksisskole 

 

Studentene får en felles forståelse av begrepet 
“læreforutsetninger” og “TPO” før vi ser på hvordan vi 
tilpasser opplæringen hos oss.  

vår/høst 

Ferdigheter i   
Kandidaten skal ha ferdigheter i:   

● å samhandle og kommunisere med elever, medstudenter, 
kollegaer på praksisskolen og faglærere 

 

Når du kommer til Sørbø, vil du bli en integrert del av 
staben vår. Du er en av oss. Voksne forbilder for elevene 
og gode kollegaer for hverandre. Du blir med og fremmer 
skolens visjon og verdier og bidrar til at skolen blir så god 
som den kan være. 

vår /høst 

● å analysere nasjonale og lokale læreplaner med tanke på å 
utvikle planer for elevers læring 

Studenten kan bruke lokale læreplaner og K-06 i 
planlegging av undervisning med tanke på klassen og 
enkelt elev. 
Studenten jobber sammen med gruppa om overordna 
del. 

 

● å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning sammen 
med medstudenter, praksislærere og faglærere 

 

Studentene skal sammen med praksislærer planlegge 
undervisning før de alene eller sammen med andre 
planlegger og gjennomfører deler eller hele 
undervisningsøkter. 

 

● å utøve situasjonsorientert klasseledelse 
 

La studentene få en felles forståelse for begrepet 
“Situasjonsorientert klasseledelse” 
Studentene skal alene eller sammen med andre 
gjennomføre deler eller hele undervisningsøkter. De får 
da anledning til å prøve seg som klasseleder. 

 

● å undervise i og med ulike arbeidsmåter og digitale 
hjelpemidler 

Studentene må gjøre seg kjent med Chromebook. 
Studenten får mulighet til å bruke ulike interaktive tavler. 

Høst /vår 

● å anvende systematisk observasjon av elever som grunnlag 
for å planlegge undervisning 

 

Studentene får god tid til å observere elevgruppa og bli 
kjent med dem første uka. Sammen med praksislærer kan 
de bedre planlegge undervisning tilpasset elevene. 

Høst /vår 



Generell kompetanse   
● Har vilje og evne til å ta til seg tilbakemeldinger fra elever, 

medstudenter og praksislærer som grunnlag for profesjonell 
utvikling 

 

Studenten samarbeider med alle i skolen i utvikling av 
egen PYT 
Studentene får en felles forståelse av begrepet PYT. 

 

● Kan diskutere og kommentere lærerarbeidet i lys av 
nasjonale planer, praksisskolens lokale planer og teori 

 

Studenten skal kunne binde sammen det de observerer, 
erfarer og teori, sammen med planene som legger 
føringer for lærerarbeidet.  

 

 


