
 

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 
 

Rektor, inspektør 

● Kunnskap gjeldende opplæringslov og nasjonalt 
læreplanverk 

 

Prates om i møte med rektor første dag, evt. i 
veiledningsmøte i etterkant 

Rektor/inspektør/ 
praksislærer 

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

 

Studentene tilegner seg kunnskap om dette gjennom 
observasjon, og i samtale med praksislærer og de ulike 
praksisskolelærere. 

Praksisgruppa 

● Kunnskap om lærerarbeidet, undervisning og  klasseledelse i 
ulike fag 

 

Tilegnes gjennom observasjon, egen planlegging og 
undervisning,  samt veiledningsmøter i praksisgruppa 

Praksisgruppa 

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

 

Studentene skal få mulighet til å observere undervisining 
med begynneropplæring, og møte 1. trinnslærere som 
forteller om måter de jobber med den første 
leseopplæringen. 

Praksislærer 

● Kunnskap om observasjonsmetoder og kartleggingsverktøy 

 

Få se eksempler på (og prøve ut hvis mulig) ulike 
observasjonsmetoder og kartleggingsverktøy skolen 
bruker.  

Praksislærer 



● Noe relevant kunnskap om elever og elevers 
læreforutsetninger på 1-7. trinn ved den aktuelle 
praksisskole 

 

Få innblikk i skolens struktur og elevtall.  Info om 
tilrettelegging for elever med spesielle behov. 
Informasjon om bruk av grupperom og andre spesialrom, 
bruk av uteområdet i undervisningen, f.eks. tall og 
bokstaver i skolegård,  Stokkelandsvannet. Observere og 
ta i bruk Chromebook i undervisningen.       ??? 

Praksislærer/Rektor ? 

Ferdigheter i   
● å samhandle og kommunisere med elever, medstudenter, 

kollegaer på praksisskolen og faglærere 
 

Få mulighet til  å være med i andre klasser i tillegg til 
praksisklassen. Ha mulighet til å observere/undervise på 
andre trinn. 

Praksislærer 

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

 

Gjennomføres i praksisgruppa, i før/etterveiledning Praksislærer 

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

 

Kontinuerlig utvikling gjennom praksisperioden Praksisgruppa 

● å utøve situasjonsorientert klasseledelse 
 

Gjennom egen undervisning, samt diskusjon i etterkant i 
praksisgruppa. 

Praksisgruppa 

● å undervise i og med ulike arbeidsmåter og digitale 
hjelpemidler 

 

Praksislærer legger til rette for at studentene får 
kunnskap om, og prøvd ut ulike arbeidsmåter som f.eks. 
Vurdering for læring, stasjonsundervisning og Forlag, og 
at de får prøvd ulike digitale hjelpemidler, som 
smartboard og chromebook. 

Praksislærer 

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

 

Studentene prøver selv å observere elever som trenger å 
få en mer tilrettelagt undervisning, og som de må ha i 
tankene når de planlegger. Praksislærer hjelper og støtter 
her ved behov. 

Studenter/ 
Praksislærer 

Generell kompetanse   



● Har vilje og evne til å ta til seg tilbakemelding fra elever, 
medstudenter og praksislærer som grunnlag for profesjonell 
utvikling 

 

Kontinuerlig trening gjennom praksisperioden Studenter 

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

 

Praksislærer legger til rette for diskusjon i 
veiledningsmøtene. Studentene får  trening i dette 
gjennom bl. a.  å være forberedt og aktive i 
veiledningsmøter 

Praksislærer/ 
Studenter 

 


