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Innledning 

Retningslinjene for praksisopplæring bygger på emneplan for samfunnsfag for tospråklige 

lærere og blir regulert av lov om universiteter og høyskoler og  forskrift om studier og 

eksamen ved Høgskolen på Vestlandet (1. januar 2017). Retningslinjene beskriver 

organisering, mål, og vurdering i praksisopplæringen.  

https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/stl801
https://www.hvl.no/studier/studieprogram/emne/stl801
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=universitet%20og%20høyskoler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-21-1851
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-21-1851
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Omfang og organisering 

Praksisopplæringen skal gjennomføres med kvalifiserte praksislærere, etter gjeldende 

avtaleverk og ikke på eget arbeidssted. Praksisopplæringen kan legges til alle trinn i 

grunnskolen, og skal i hovedsak foregå i ordinære klasser/grupper. Studentene blir vanligvis 

organisert i praksisgrupper på 3-4 studenter. 

Bachelor/faglærer for tospråklige lærere har totalt et omfang som tilsvarer tre år som 

fulltidsstudium, derav minimum 12 uker veiledet praksis. Omfanget for praksis studieåret 

2017-2018 er tre uker fulltidspraksis. Totalt skal studentene være til stede 7,5 timer per dag.  

 

Deltakelse i praksisopplæringen med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er 

obligatorisk. Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer så langt det 

er mulig, inkludert teamarbeid, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten 

observere når praksislærer og medstudenter underviser og vil bli trukket inn som medlærere 

når andre har undervisningsansvaret, f.eks. ved gruppedeling eller i elevveiledning. 

Studentene skal også ha eget undervisningsansvar, men ikke hovedansvar for undervisning i 

norskfaget. Alle studentene bør ha noe undervisning i samfunnsfag.  

 

Hver student skal delta i undervisning gjennomsnittlig 3 klokketimer per dag som et 

minimum. Det totale antall undervisningsøkter skal fordeles jevnt på studentene i 

praksispartiet. Veiledning, møter og annet arbeid kommer i tillegg. Vi anbefaler at studentene 

deltar på foreldremøte dersom dette er mulig. Hvis dette gjennomføres på kveldstid kan 

studenter og praksislærer avtale avspasering for enkelttimer utenom undervisningstimene. 

 

Mål  
Arbeidsområdene i praksis skal sammen med fagkunnskap og didaktikk knyttet til 

studiefagene være med på å bevisstgjøre studentene på arbeidet som tospråklige lærere i 

den norske grunnskolen. Studentene skal få praksiserfaringer i større grupper med norske 

og minoritetsspråklige elever. Det flerkulturelle perspektivet er sentralt i forbindelse med alle 

arbeidsområdene. 

Studentene skal: 

 Utvikle forståelse for elev, læringssyn og lærerens rolle i den norske grunnskolen 

 Bli kjent med ulike forventninger knyttet til lærerrollen i den norske grunnskolen 

 Utvikle evne til å planlegge, gjennomføre/lede og vurdere undervisning i tråd med 

gjeldende læreplanverk for grunnskolen 

 Kunne legge til rette for læring og utvikling for elevgrupper med ulike behov, og 

observere, analysere og vurdere elevenes læring 

 Kunne undervise i ordinære klasser og grupper 

 Utvikle evne til å se sammenheng mellom studiefag og skolefag 

 Kunne reflektere kritisk over egen undervisning, egen lærerrolle og elevenes læring 
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 Kunne samarbeide godt med kollegaer, foresatte og andre av skolens 

samarbeidspartnere  

 

Følgende målområder skal være i fokus både i observasjon av lærerens arbeid i 
klassen/gruppen, i veiledning og i arbeid med praksisoppgaver: 

 Læreren som klasseleder 
Studenten skal reflektere over og drøfte hvilke forutsetninger som ligger til grunn for 
god klasseledelse. Læreren og elevenes rolle i undervisningen skal komme tydelig 
fram i veiledningsdokument og være tema både i før- og etterveiledning 

 Tilrettelegging av læringsprosesser 
Generell kunnskap om didaktikk og didaktikk knyttet til det enkelte studiefag skal 
være utgangspunkt for planlegging og undervisning. Det skal være fokus på tilpasset 
opplæring 

 Lærerens arbeid med et inkluderende klassemiljø 
Student og praksislærer diskuterer hva det innebærer å arbeide med utvikling av 
sosial kompetanse både på elev- og klassenivå. Spesielle utfordringer knyttet til den 
flerkulturelle klassen/gruppen bør løftes fram. Det er viktig å fokusere på 
sammenhengen mellom klasseledelse og et positivt læringsmiljø 

Arbeidskrav til studenten 
 Studentene skal levere skriftlige planer (veiledningsgrunnlag) med didaktiske og 

fagdidaktiske vurderinger for all undervisning de har ansvar for 

 Studentene fører daglig logg gjennom praksisperioden. Denne kan brukes som 

grunnlag for veiledningssamtaler 

 

Progresjon i praksisopplæringen 

Da studentene kan ta fag i ulik rekkefølge er det viktig at det i forkant av praksisperiodene er 

god dialog mellom praksislærer og studenter. Dette for å sikre at oppgaver og vurdering blir 

tilpasset hvor langt i studiet hver enkelt student er kommet.  

For å sikre progresjon i praksisopplæringen er det naturlig at studentene går fra å undervise 

med påhør av medstudenter og praksislærer til å være alene i undervisningen. Studenter 

som er i begynnelsen av sitt studieløp kan oppfordres til å være alene med elevene i 

klasserommet, mens for studenter som er i sitt siste studieår (5. eller 6. semester) er det et 

krav at de er alene i klasserommet. Når en student skal være alene i undervisning krever det 

grundig før- og etterveiledning. 
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Progresjonen i praksisopplæringen kan kort beskrives som i skjemaet: 

Fra Til 

observasjon  aktive handlinger  

ansvarsdeling  selvstendig arbeid 

delt praksis alenepraksis 

arbeid med mindre grupper arbeid med større og sammensatte grupper 

konkret og hjelpende veiledning 

ved øving og trening 

mer utfordrende og selvstendiggjørende veiledning 

vurdering for læring underveis sluttvurdering 

mindre forventninger og krav større forventninger og krav 

fokus på klasseromssituasjoner 

og undervisning  

økt fokus på skolen som arbeidsplass og organisasjon, 

skole-hjem samarbeid og kontakt med andre sosiale 

myndigheter 

 

Rutiner ved fravær 

Deltakelse i praksis med forberedelse, gjennomføring og etterarbeid er obligatorisk. 

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

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

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

gis ikke fri for ferie.  

Fravær skal meldes så tidlig som mulig. Studenten melder fravær på telefon til praksisskolen, 

ikke per sms eller e-post. Ved sykdom inntil tre sammenhengende dager leverer studenten 

egenmelding til praksislærer. Egenmelding kan kun benyttes én gang i løpet av 

praksisperioden. Ved mer enn tre dagers sykefravær skal studenten sende sykemelding til 

praksisadministrasjonen innen tre dager.   

Ved fravær skal praksislærer og student sammen finne tidspunkt for å gjennomføre utsatt 

praksis. Alle dager må være gjennomført før studenten får sin sluttvurdering. Dersom en 

student må ha utsatt praksis etter ordinær praksisperiode, skal disse dagene gjennomføres 

før sluttvurdering og siste veiledningssamtale gjennomføres. 

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

praksisperioden registreres som avbrutt. Avbrutt praksisperiode får de samme 

konsekvensene som ikke bestått praksis.  
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Planlegging  
Kort tid før praksisstart skal det være et planleggingsmøte på høgskolen. Da lager 
praksislærerne og studentene i hver praksisgruppe en oversikt over innhold i 
praksisperioden. Oversikten skal inneholde fordeling av undervisning, observasjon, retting av 
elevarbeid, veiledning, deltakelse i teamarbeid, deltakelse i møter og deltakelse i skole-hjem-
samarbeid. Praksislærer kan gjerne ta med seg lærebøker, ukeplan, årsplan, timeplan og 
informasjonshefte om skolen. Dersom dette møtet ikke finner sted, må studentene ta kontakt 
med praksislærer snarest mulig, med mindre annen beskjed blir gitt. 
  
Hele praksisgruppen har ansvar for å legge opp undervisningen. Dette innebærer at 
studentene i fellesskap må utarbeide en grovplan før praksisen begynner (mål for 
undervisningsopplegget, lærestoff, aktiviteter, hjelpemiddel, tidsbruk med mer).  

Veiledning 
Studenten skal ha veiledning før og etter all undervisning. Veiledningen skal ha fokus på 

studentens refleksjon, være knyttet til målene for praksisperioden og sikre progresjon for 

hver enkelt student. Praksislærer har ansvar for at dette skjer. Studentene skal stille 

forberedt til alle veiledningsøktene. 

 

Studenten skal ha minimum én klokketime veiledning per praksisdag. En gang i uken skal 

praksislærer ha en-til-en samtale med hver student. Tidspunkt for veiledning skal avtales og 

timeplanfestes i forkant av praksisperioden. Praksislærer har ansvar for at dette følges opp.  

 

Planleggingsdokument må leveres i god tid før veiledningssamtalen slik at praksislærer kan 

gå gjennom dokumentet i forkant av veiledningssamtalen. 

 

Veiledningen kan organiseres i gruppe, parvis eller individuelt. Denne veiledningen 

organiseres på best mulig måte tilpasset studentgruppen, ut fra hvor langt studentene er 

kommet i studieløpet og gruppens sammensetning. Faglærer ved HVL skal også så langt det 

er mulig veilede studenter i praksis alene og sammen med praksislærer / hovedveileder. 

 

Vurdering 

Praksisstudiet i bachelor for tospråklige lærere har status som en eksamen jf. lov om 

universiteter og høyskoler og blir regulert av høgskolens forskrift om eksamen og studier.  

Etter avsluttet praksisperiode vurderes studentene etter karakterskalaen bestått/ ikke bestått. 

Bestått praksisopplæring er en forutsetning for å få godkjent studieenheten og få utskrevet 

faglærervitnemål. Studentene skal vurderes i alle praksisperioder. Praksislærer fastsetter 

karakteren. Praksislærer kan bruke faglærer ved høgskolen som dialogpartner i 

vurderingsprosessen. Praksisadministrasjonen kan også kontaktes for veiledning. 

Karakteren skal begrunnes i eget skjema. Vurderingsskjema ligger på høgskolens nettsider. 

Utfylt vurderingsskjema skal legges fram for studentene i individuell samtale når siste 

praksisdag er gjennomført. Vurderingen signeres av den enkelte student, og sendes til 

Avdeling for lærerutdanning innen en uke. Dersom en student ikke møter i praksis, skal en 

likevel sende vurderingsskjema til Høgskolen på Vestlandet med avkrysset på «ikke møtt». 
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Vurderingsskjemaet et kun til internt bruk i studiet og kan ikke brukes som attest i forbindelse 

med jobbsøknad. Praksislærer kan heller ikke brukes som referanse. 

 

Fare for ikke bestått praksis 

Dersom en student står i fare for å få karakteren ikke bestått, skal studenten til vanlig få 

melding om dette på et tidspunkt som gir studenten mulighet til å vise tilfredsstillende praksis 

siste del av praksisperioden. Praksislærer kontakter høgskolen ved fagansvarlig og 

praksiskoordinator så snart som mulig. Studenten skal gis skriftlig melding om at det er tvil 

om vedkommende vil kunne oppfylle målene og bestå praksisperioden. Studenten skal i 

tillegg ha skriftlig melding om hva som må til for å bestå praksis. Slik melding kan gis 

gjennom hele praksisopplæringen.  En slik melding skal skje skriftlig på eget skjema. Det må 

også framkomme hva som skal til for å kunne bestå praksisperioden.  

Etter at et varsel om fare for ikke bestått praksis er gitt, skal det skrives kort referat fra alle 

veiledningssamtaler. Det er i utgangspunktet studenten som har fått varsel som har ansvar 

for å skrive referat. Dersom studenten likevel ikke gjør det, må praksislærer skrive referat. 

Ikke bestått praksis 

Dersom studenten ikke består en praksisperiode, skal studenten få melding om det siste dag 
i praksis. Den skriftlige meldingen skal inneholde begrunnelse for karakteren, bruk 
høgskolens ordinære vurderingsskjema knyttet til utdanningen.  

Samme praksisperiode kan gjennomføres en gang til, avdelingen legger da til rette for ny 
praksis på nytt praksissted. All praksis må være bestått for å fullføre bachelorstudiet, jfr. 
forskrift om studier og eksamen ved Høgskolen på Vestlandet, §8-4, pkt. 4. 

Vurderingskriterier i praksis: 
Praksislærer skal i samarbeid med faglærer vurdere om studentene oppfyller følgende krav:  

 Tilfredsstillende/godkjent resultat i forhold til de fem kompetanseområdene for 

praksisperioden (definert lenger nede) 

 Oppfylt tilstedeværelsesplikten i praksis 

 Retter seg etter vanlige normer, regler og lover i arbeidslivet eller eventuelt 

personalreglement ved praksisskolen 

 Overholde yrkesetiske retningslinjer. 

 Overholde obligatoriske forpliktelser og avtaler, deriblant arbeidskrav og gitte 

tidsfrister 

 Vise respekt for elever, elevers foresatte og medarbeidere på praksisskolen 

Praksislærer kan vurdere en student til ikke bestått dersom det vurderes at studenten ikke 

har oppfylt kravene over. Det er tilstrekkelig at ett av punktene ikke er oppfylt. 

De fem kompetanseområdene: 

 Faglig kompetanse: Kunnskap om barn, barndom og pedagogisk arbeid med barn 
og ungdom i norsk grunnskole, kunnskap om ulike teorier og teorier innenfor og på 
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tvers av relevante fagområder. Kunnskap om og tilstrekkelige ferdigheter i 
grunnleggende ferdigheter 

 Didaktisk kompetanse: Kunnskap om og evne til å planlegge, gjennomføre og 
vurdere inkluderende undervisning. 

 Sosial kompetanse: Forståelse for betydningen av et læringsmiljø preget av 
samarbeid, gjensidig respekt og gleden over å mestre for alle. Studentene skal utvikle 
forståelse og evne til samarbeid med barnas hjem, medarbeidere i skolen og andre 
samarbeidspartnere. Studentene skal tilegne seg ferdigheter i ledelse og pedagogisk 
veiledning. 

 Endrings- og utviklingskompetanse: Evne til å vurdere fagutvikling og 
samfunnsendringer som har betydning for undervisningen, evne til å initiere og 
forholde seg til endringer innen egen institusjon (skole/barnehage).  

 Yrkesetisk kompetanse: Evne til å reflektere over skolens/barnehagens 
verdigrunnlag, over egne verdier, holdninger og væremåte og over etiske utfordringer 
i læreryrket. 

 

Krav til språkferdigheter 

Studentene må kunne kommunisere faglig med elevene, kunne forklare og svare på 

spørsmål, muntlig og skriftlig, på en måte som elevene oppfatter og forstår. En må kunne 

akseptere avvikende uttale og setningskonstruksjoner, og at selve kommunikasjonen får litt 

mer fokus og tar litt ekstra tid, men det skal ikke være av en slik karakter at det ødelegger 

forståelsen. Elevene og praksislærerne må akseptere at språket er preget av at dette er 

lærere med et ikke-norsk språk som førstespråk, og en må tillate en viss tilvenningsprosess 

og –tid. Undervisningen skal likevel ikke bli skadelidende på grunn av språkproblem. 

Studentene skal bli lærere i vanlige norske grunnskoler, men ikke i norskfaget. 

Vurdering av skikkethet 
Lærerutdanningsinstitusjonen har et ansvar for å vurdere om studentene er skikket som 

faglærer for tospråklige. Dette er en helhetsvurdering av studenten som omfatter både 

faglige, pedagogiske og personlige forutsetninger og vil foregå under hele studiet. 

Tvil om skikkethet meldes til skikkethetsansvarlig ved Høgskolen i Bergen på eget skjema. 

For mer informasjon om skikkethet, se informasjon på nettsidene: skikkethetsvurdering  

Formelle krav 

For å kunne delta i praksis må studenten innfri gjeldende krav knyttet til punktene under. 

Følg lenkene for mer informasjon: 

- Politiattest 

- Taushetserklæring 

- Tuberkulosekontroll 

Det presiseres at studentene ikke skal legge ut informasjon eller dele bilder vedrørende 

praksisskole eller aktivitet knyttet til denne på private eller offentlige sosiale medier. Se for 

øvrig informasjon i lenken om taushetsplikt. 

http://www.hib.no/om-hogskolen/sentrale-dokument/lover-forskrifter-reglar-og-retningsliner/skikkethetsvurdering/
http://www.hib.no/for-studenter/vurdering/praksis1/praksis-larerutdanning/fellesinfo/politiattest/
http://www.hib.no/for-studenter/vurdering/praksis1/praksis-larerutdanning/fellesinfo/taushetsplikt/
https://www.hvl.no/student/praksis/praksisopplaring-bergen/praksis-i-lararutdanningane-i-bergen/politiattest-og-tuberkulosekontroll-al-bergen/
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Evaluering av praksisperioden 

Praksis evalueres av studentene i samarbeid med faglærer i etterkant av praksisperioden. 

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.  

 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15?q=lov%20om%20universitet%20og%20høyskoler

