
Studenters forberedelser til praksis 
Når du skal ut i praksis er det mye nytt du skal forholde deg til. Praksis er tidkrevende, men også veldig 
læringsrikt. Vi har satt opp en liste med noen momenter som vi av erfaring mener er viktige. Noen vil være klare 
arbeidskrav eller forventninger, og andre er praktiske råd.  

Generelt  

 Du skal sette deg inn Plan for praksis og emneplanene for studiet ditt.  

 Hovedveileder/praksislærer skal gi deg plan for undervisning, veiledningsøkter og andre arbeidsoppgaver i 
perioden. 

 Du må skaffe deg oversikt over hvilke skolebøker de bruker på praksisskolen. Disse kan lånes på biblioteket 
ved HVL. Husk, det er mange som skal ut i praksis, så vær tidlig ute. 

Opprettelse av kontakt mellom praksislærer og praksisgruppe 

 Du skal ha minimum ett møte med praksislærer i forkant av praksis både høst og vår. 

 Vanligvis arrangeres møte mellom praksislærer og studenter (praksisparti) samme dag som praksisteamet 
har sitt første møte i forkant av praksis. Du finner oversikt over når og hvor praksisteamet skal møte på 
møteplanen for din utdanning.  

 Det er uansett du som har ansvar for å ta kontakt om dette av forskjellige grunner ikke skjer på første 
teammøte. Hvilken praksislærer og skole man er knyttet til, finner du på praksislisten som ligger i Canvas. 

Dette bør du tenke gjennom før praksisstart 

 Har jeg satt meg grundig nok inn i Plan for praksis og emneplanene for studiet? 

 Hvordan ser jeg meg selv i rollen som lærer? 

 Hvordan ser jeg på mitt ansvar som teamdeltager og medkollega?  

 Hvordan forholder jeg meg til balansen mellom å være student og kollega / medarbeider på en skole?  

 Hvilke mål skal jeg sette meg i praksis?  

 Hvordan følger jeg opp mine egne mål?  

 Hvordan skal jeg ta ansvar for egen læring i praksis?  

 Hvordan skal jeg best gjøre nytte av veiledningen?  

 Hvordan gir og tar jeg tilbakemelding?  

 På hvilken måte vil jeg ta opp kritiske problemstillinger?  

 På hvilken måte skal jeg møte positiv og negativ tilbakemelding?  

 Diskuter gjerne disse problemstillingene i fellesskap i praksispartiet  

Refleksjonsnotat/ egne læringsmål 

Studentene levere et refleksjonsnotat til praksislærer første dag i praksis. Refleksjonsnotatet skal gi praksislærer 
mulighet til å bli kjent med deg. Dette notatet vil sammen med de generelle vurderingskriterier og praksislærer 
sine observasjoner, være grunnlag for veiledning av studenten.  

Notatet skal si noe om:  

1. forventninger til praksis generelt  

2. forventninger til medstudenter, praksislærer og praksisskole.  

3. sterke og svake sider, både faglig og menneskelig.  

4. hva man vil legge vekt på i egen utvikling som fremtidig lærer, og konkrete mål og strategier for å nå 
disse.  

 

 

 

http://student.hib.no/praksis/al/moteplan.html


Selvevaluering 

Studentene skal gi en skriftlig selvevaluering av sine egne mål i slutten av praksisperioden. Leveres til 
praksislærer før siste veiledningssamtale.  

Selvevalueringen skal si noe om: 

1. hvordan la jeg strategier for mine mål  

2. hvordan gikk det med de målene som ble satt?  

3. hvorfor gikk det som det gjorde?  

4. hva ønsker jeg å arbeide videre med?  

5. hvilke strategi velger jeg for mitt videre arbeid  

Forberede undervisningsopplegg til praksisperioden 

Du skal, sammen med dine medstudenter og praksislærer, lager en grovplan for hele praksisperioden. 
Planleggingen kan gjerne gjøres i samarbeid med medstudenter og etter veiledning fra praksislærer. Praksislærer 
skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at du kan få veiledning før undervisningsøkten. Den 
skriftlige planen må være så klar/detaljert at andre skal kunne gjennomføre undervisningen ut fra den. 

I hvor stor grad praksislærer skal være delaktig i arbeidet med å planlegge undervisningsøkter avhenger av hvor 
langt du har kommet i studiet. Praksislærer skal uansett stille seg til rådighet som veileder i prosessen. 
Praksislærer skal også legge til rette for at du kan få gjort dette arbeidet på en tilfredsstillende måte, blant annet 
ved å gi deg tilgang på bøker, emneplaner og timeplaner, oversikt over hvordan man tilrettelegger for tilpasset 
opplæring på trinnet o.l., samt være tilgjengelig for spørsmål, gjerne via e-post eller Canvas. 

Viktige praktiske momenter 

 Vær presis på skolen (din arbeidsplass). Møt presis til alle timer, også dem du ikke har ansvar for.  

 Følg opp det du har påtatt deg. Praksislærer, andre lærere og dine medstudenter stoler på deg og er 
avhengig av deg som medstudent / ”kollega”.  

 Vær bevisst på din rolle. Elevene ser ofte ikke på deg som student, men som en voksenperson.  

 Rett deg etter skolens reglement. Husk at alle praksisskolene har uskrevne normer og regler.  

 Skriv gjerne loggbok. Den kan brukes som grunnlag for veiledning.  

 Vær aktiv i veiledningsøktene, også når medstudenter får veiledning.  

 Du må aktivt søke nødvendig informasjon selv. (Plan for praksis, emneplaner, årsplan for praksis og 
møteplan for praksis). 

Planlegging av undervisning 

Her finner du eksempler på planleggingsskjema. 

 Planleggingsskjema 1 bokmål og nynorsk 

 Planleggingsskjema 2 bokmål og nynorsk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://student.hib.no/praksis/al/glu/student/documents/Planleggingsskjema_grunnskole_skjema1_bokmaal.pdf
http://student.hib.no/praksis/al/glu/student/documents/Planleggingsskjema_grunnskole_skjema1_nynorsk.pdf
http://student.hib.no/praksis/al/glu/student/documents/Planleggingsskjema_grunnskole_skjema2_bokmaal.pdf
http://student.hib.no/praksis/al/glu/student/documents/Planleggingsskjema_grunnskole_skjema2_nynorsk.pdf


Forslag til planleggingsskjema I 
(Didaktisk relasjonsmodell) 

Student:  
 

Dato:  
 

Elevgruppe:  
 

Tid:  
 

Fag:  
 

Rammefaktorer: (læremidler, romforhold, organisering av dagen, faglig progresjon, skolens tradisjon) 
 

Læreplanmål som skal dekkes:  

Elevforutsetninger (hvem): (motivasjon, kunnskaper, holdninger, ferdigheter)  

Innhold (hva): (plan for timen med faglig innhold)  

Mål for økten: (hvorfor): (formål og hensikten med undervisningen, hvorfor skal elevene lære dette?)  

Arbeidsmåter (hvordan):  

Grunnleggende ferdighet  Muntlig _  Lese _  Skrive _  IKT _  Regne _  

Vurdering: (hva skal vurderes, hvordan?, hvordan vil du gi tilbakemelding til elevene?, vurdering av eget 
arbeid)  

Jeg ønsker veiledning på:  

 



Forslag til planleggingsskjema II 
 
Klasse (gruppe): …………………………………………………………… 
 
Fag:   …………………………………………………………… 
 
Student med hovedansvar:………………………………………………………. 
 
Didaktisk relasjonsmodell 

Rammer  Mål  Innhold  Metoder  Forutsetning  Evaluering  

      

Sist endret: 01.02.2018 


