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Innledning 

Retningslinjene er førende for praksisstudiet og skal leses i sammenheng med studieplanen og 

emneplanene i bachelorutdanningen i drama og anvendt teater ved Høgskulen på Vestlandet. 

 

Studieplan og retningslinjer for praksis er hjemlet i Universitets- og høyskoleloven og Forskrift om 

studium og eksamen ved Høgskulen på Vestlandet  

 

 

Studentene gjennomfører 11 dager praksis første studieår. Praksisen organiseres med 4 dager praksis 

om høsten (tilknyttet emnet DRA302: Muntlig fortelling) og 7 dager praksis om våren (tilknyttet emnet 

DRA303: Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling).  

 

 

Praksis i emne 302 «Muntlig fortelling» 

Praksis i emne 302 gjennomføres som prosjekt ved høgskolen og vurderes og veiledes av faglærer 

ved høgskolen. Besøk og/eller fagopplegg kan være aktuelt å gjennomføre på relevante praksissteder. 

Faglærer i drama kontakter eventuelt aktuelle samarbeidsparter. For mer informasjon om emnet, se 

emneplanen. 

 

 

 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/dramat/studieplan/
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/2018h/dramat/studieplan/
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=lov%20om%20universitet%20og%20høyskoler
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-12-21-1851
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-12-21-1851
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/dra302


  
Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett, studiested Bergen 

Bachelor i drama og anvendt teater - retningslinjer for praksis 
 

 

2 
 

 

Tidspunkt for praksis 

Praksisperiode: Uke 46 – 48, 2018 (enkeltdager etter nærmere oppsatt plan) 

 

Omfang og organisering 

 4 dager praksis per gruppe (4x7,5 timer) 

 2 timer veiledning/samtale per gruppe (2 x 60 minutter)  

Studentenes forberedelser på høgskolen, eget for- og etterarbeid og eventuelle møter kommer i tillegg. 

 

Veiledning og vurdering 

Praksis i emne 302 veiledes og vurderes av faglærer ved høgskolen. Praksis i emne 2 regnes som én 

praksisperiode og faglærer gir sluttvurdering ved fullført praksis i emnet. Praksisperioden vurderes til 

bestått eller ikke bestått og inngår som ett av to delemner i praksis 1. studieår. 

 
Dersom en student står i fare for å få karakteren ikke bestått, skal studenten informeres skriftlig og 
muntlig om dette så tidlig som mulig. Faglærer tar også kontakt med emneansvarlig og praksiskontoret. 
 
Læringsutbytte (vurderingskriterier for praksisperioden i emne 302) 
 
Kunnskap, studenten har kunnskap om: 

 Muntlig fortelling som arbeidsmåte i formidling til barn og voksne 

 Stemmebruk 

 

Ferdigheter, studenten kan: 

 Fortelle jeg-fortellinger, fantasifortelling og tradisjonsfortellinger 

 Bruke ulike fortellerteknikker og uttrykksformer 

 

Generell kompetanse, studenten er i stand til å: 

 Utvikle og fremføre muntlig fortelling for en valgt målgruppe  

 
 

Praksis i emne 303 «Lærerens tilrettelegging for elevenes læring og utvikling» 
 

Praksis i emne 303 gjennomføres i grunnskolen og veiledes og vurderes av praksislærer i 

grunnskolen. For mer informasjon om emnet, se emneplanen. 

 

Tidspunkt for praksis 

Forberedende praksismøte: Tirsdag 15. januar 2019, kl. 15.15 – 16.30 

Praksisperiode: Uke 4 – 5, 2019 (mandag – onsdag og mandag - torsdag) 

 

Omfang og organisering 

 7 dager praksis per gruppe (7x7,5 timer) 

 4 timer observasjon og undervisning per dag per gruppe 

 11 timer veiledning/samtale per gruppe (11 x 60 minutter)  

 

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/dra303
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Studentenes forberedelser på høgskolen, eget for- og etterarbeid og eventuelle møter kommer i tillegg. 

 

Gruppen skal lede arbeid knyttet til dramapedagogiske arbeidsmetoder som er benyttet i 

undervisningen (for eksempel leker, tablåarbeid, improvisasjon etc.).  

 

Praksisoppgaven 

 

A Dramaforløp  

Praksisgruppen kan velge mellom to varianter av forløp: 

1. Studentene utarbeider og gjennomfører et helt nytt dramaforløp.  

2. Studentene kan ta utgangspunkt i forløp hentet fra fagbøker eller fra undervisningen ved HVL.  

 

Tematikken i forløpet kan være knyttet til et emne som er aktuelt for praksisklassen (for eksempel til et 

emne i ett av fagenes læreplan). Dramaforløpet skal ha en varighet på minst to timer (gjennomføringen 

kan eventuelt fordeles på flere dager). 

 

B Muntlig fortelling 

Arbeid med eventyr: Sudentgruppen skal inspirere elevene til å fortelle gjennom selv å fortelle for dem.  

 

Utover overnevnte står gruppen fritt til å velge hvilket stoff de vil arbeide med og hvilke arbeidsmetoder 

og konvensjoner de vil benytte.  

Undervisningen bør organiseres slik at hver og en i gruppen får mulighet til å undervise alene i lengre 

økter. De andre i gruppen observerer og gir tilbakemelding etter endt undervisning. Ellers skal gruppen 

også fungere som et tett team og undervise sammen.  

Det er praksislærer som veileder og vurderer praksis. Hovedtyngden av veiledningstimene foregår i 

gruppe, men det bør settes av tid til en individuell veiledningsøkt per student er inkludert i 

veiledningstiden. Praksislærer og studentene avtaler seg imellom hvordan det er mest formålstjenlig å 

fordele veiledningstimene. Planleggingsdokumenter må leveres i god tid før veiledningssamtalen slik at 

praksislærer kan gå gjennom disse i forkant av samtalen. 

 

Veiledning (praksislærer) 

Oppfølging og veiledning av studentenes planlegging og gjennomføring av undervisningen. Dessuten 

individuell oppfølging og veiledning av studenten som leder og organisator.  

 

Vurdering (praksislærer) 

Praksis i emne DRA303 regnes som én periode og vurderes til bestått/ikke bestått. Vurdering gis av 

praksislærer ved fullført praksis i emnet. 

 

Dersom en student står i fare for å få karakteren «ikke bestått», skal studenten informeres skriftlig og 

muntlig om dette så tidlig som mulig. Praksislærer tar også kontakt med emnekoordinator og 

praksiskontoret.  
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Deltakelse i praksisopplæringen med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatorisk. 

 

Læringsutbytte (vurderingskriterier for praksisperioden i emne 303) 
 

Kunnskap, studenten har kunnskap om: 

 Klasseledelse og kommunikasjon 

 Dramalæreren som planlegger, organisator, veileder og medspiller 
 
Ferdigheter, studenten kan bruke: 

 Dramapedagogiske metoder og konvensjoner 

 Kropp og stemme i status- og rollearbeid 

 Ulike fortellerteknikker og uttrykksformer 

 
 
Generell kompetanse, studenten er i stand til å: 

 Utvikle og lede dramapedagogisk arbeid for barn og unge 
 
Studenten må også oppfylle følgende krav: 

 Rette seg etter vanlige normer, regler og lover i arbeidslivet 

 Overholde obligatoriske forpliktelser, avtaler, tidsfrister og arbeidskrav 
 

For å bestå praksis må studenten vise tilstrekkelig kompetanse innenfor alle vurderingskriteriene. 

 

Skjema for vurdering og varsel ligges på nettsiden for praksislærerne/praksisfeltet, dramapraksis 

 

Formelle krav i forbindelse med praksis 

Politiattest 

Studenter må levere politiattest for å kunne delta i praksis. Følg lenken for nærmere informasjon om 

politiattest 

 

Oppmelding til praksis 

Studentene blir oppmeldt til praksis ved å godkjenne utdanningsplanen sin på Studentweb. Dersom en 

student ønsker å trekke seg fra praksis, må det gjøres senest to uker før første praksismøte. 

Studenten melder trekk fra praksis ved å sende e-post til praksisadministrasjonen. En student som 

trekker seg fra praksis kan tidligst gjennomføre praksis neste gang perioden arrangeres ordinært. 

 

Tuberkulintest 

Studenten er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med reglene for tuberkulintest for å undersøke om 

han/hun må ta tuberkulintest før praksis. Følg lenken for mer informasjon om tuberkulintest 

 

http://www.hib.no/samarbeid/veiledning/praksisopplaering/praksisopplaering-ved-al/utdanninger/drama/
http://www.hib.no/for-studenter/vurdering/praksis1/praksis-larerutdanning/fellesinfo/politiattest/
http://www.hib.no/for-studenter/vurdering/praksis1/praksis-larerutdanning/fellesinfo/politiattest/
http://www.hib.no/for-studenter/vurdering/praksis1/praksis-larerutdanning/fellesinfo/politiattest/
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Taushetsplikt 

Ved å godkjenne utdanningsplanen signerer studenten samtidig på taushetserklæring. Det presiseres 

at studentene ikke skal legge ut informasjon eller bilder på private eller offentlige sosiale medier, eller 

via annen kommunikasjon, som kan føre til brudd på taushetsplikten. Følg lenken for mer informasjon 

om taushetsplikt 

 

Obligatorisk deltakelse og rutiner ved fravær 

Deltakelse i praksisopplæringen med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatoriske 

arbeidskrav. Alt fravær må tas igjen. 

Fravær skal meldes så tidlig som mulig til praksisskolen. Ved sykdom inntil tre sammenhengende 

dager leverer studenten egenmelding til praksislærer. Egenmelding kan kun benyttes én gang i 

høstsemestret og én gang i vårsemestret. Ved mer enn tre dagers sykefravær skal studenten sende 

sykemelding til høgskolen innen tre virkedager.  

 

Praksislærer kan godkjenne fravær for enkelttimer. Ved behov for fravær ut over enkelttimer må 

studenten sende søknad til praksisadministrasjonen. Søknaden skal sendes senest 3 uker før 

praksisperioden starter. Ved akutte situasjoner kan fravær innvilges på kortere varsel.  

 

Student og praksislærer finner sammen tidspunkt for gjennomføring av utsatt praksis. Studenten har 

ansvar for at dette blir gjort. Sluttvurdering og siste veiledningssamtale gjennomføres i forbindelse med 

utsatt praksis. 

 

Høgskolen legger ikke til rette for utsatt praksis ved ugyldig fravær. Ugyldig fravær fører til at 

praksisperioden registreres som avbrutt. Avbrutt praksis får samme konsekvens som ikke bestått 

praksis. 

 

Ferie er ikke godkjent fraværsgrunn. 

 

Hvis studenten uten gyldig grunn uteblir fra planleggingsmøter eller andre avtalte møter, kan 

praksisperioden registreres som avbrutt. 

 

Ikke møtt / avbrutt praksis 
 

Dersom studenter ikke møter i praksis eller avbryter før praksisperioden er ferdig sender praksislærer 

inn side 1 til høgskolen så snart som mulig. 

 

Fare for ikke bestått praksis 
 

Dersom en student står i fare for å få karakteren ikke bestått, må høgskolen kontaktes. Det er viktig at 

både praksiskoordinator og profesjonsveileder/klassekoordinator informeres. Det er viktig at rutinene 

beskrevet i forskrift om studier og eksamen blir fulgt i slike tilfeller. Slik melding kan gis gjennom hele 

praksisperioden. Høgskolens eget skjema brukes i slike tilfeller. 

http://www.hib.no/for-studenter/vurdering/praksis1/praksis-larerutdanning/fellesinfo/taushetsplikt/
http://www.hib.no/for-studenter/vurdering/praksis1/praksis-larerutdanning/fellesinfo/taushetsplikt/
http://www.hib.no/for-studenter/vurdering/praksis1/praksis-larerutdanning/fellesinfo/permisjon-og-sykefravar/
https://www.hvl.no/student/praksis/praksisopplaring-bergen/praksis-i-lararutdanningane-i-bergen/sjukdom-og-fravar-i-praksisperioden/
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Ikke bestått praksis 
 

Dersom en student får karakteren ikke bestått i praksis skal studenten få skriftlig begrunnelse for 

karakteren. En student som blir vurdert til «ikke bestått», har rett til et nytt forsøk, jfr. Forskrift om 

studier og eksamen ved Høgskolen på Vestlandet. Studenten kan gjennomføre ny praksis påfølgende 

studieår. Ny praksis gjennomføres med ny praksislærer på en annen praksisskole. Ikke bestått praksis 

får konsekvenser for videre studieløp.  

 

Klagerett 

I Lov om universitet og høyskoler heter det i § 5.3-5: «bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering 

av praksisstudiet eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages». Studenten 

kan derfor ikke klage på selve vurderingen/karakterfastsettingen i praksisstudiet. 

 

Dersom studenten mener det er begått formelle feil i forbindelse med praksis kan han/hun framsette en 

klage jf. Lov om universitet og høyskoler § 5.2. Klagen må framsettes skriftlig innen tre (3) uker etter at 

studenten er eller burde vært kjent med forholdene som begrunner klagen. 

 

Kontaktinformasjon 
 

For mer informasjon om utdanningen og det faglige innholdet i studiet og praksis, ta gjerne kontakt 

med utdanningskoordinator Tone Stangeland, tlf. 55 58 57 31, e-post Tone.Stangeland@hvl.no 

For mer praktisk informasjon, ta kontakt med praksiskoordinator, Elin Espe Stensvand, tlf. 55 58 70 42, 

e-post Elin.Espe.Stensvand@hvl.no   

mailto:Tone.Stangeland@hvl.no
mailto:Elin.Espe.Stensvand@hvl.no

