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Overordna mål og egenart 
Praksis gjennomføres både på grunnskolens barnetrinn og ungdomstrinn og i videregående 

opplæring. Praksis i kulturskole og folkehøgskolen kan erstatte deler av praksis i 

grunnopplæringen. Praksisen skal være veiledet og vurdert. Deler av praksis kan være i eller 

utenom grunnopplæringen, for eksempel annen opplæring og formidling knyttet til faglig og 

kulturelt arbeid med barn, unge og voksne. 

Praksis skal være en arena for systematisk læring og øvelse ved at praksislærer i samarbeid 

med lærerutdanningsinstitusjonen tilrettelegger for læring og øvingssituasjoner for studentene. 

Praksis har en integrerende funksjon i lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-

13. Dette forutsetter samarbeid mellom praksislærere, studenter og faglærere. Profesjonsfaget 

har et særlig ansvar for å integrere teori og praksis. For å ivareta dette vil praksis være en 

integrert del av emner som studentene møter på campus.  

 

Oppbygging og organisering 

Praksis skal være en integrert del av fagene i utdanningen og bidra til at studentene utvikler 

evnen til å reflektere over og utvikle egen profesjonsutøvelse. Det skal være progresjon i 

praksisstudiet, fra observasjon og analyse ved starten av utdanningen til det å kunne 

videreutvikle erfarings- og forskningsbaserte undervisningspraksiser i den siste delen av 

utdanningen. Praksis gjennomføres både som gruppepraksis og individuell praksis.  

Tilstedeværelsen for studentene under praksis følger skolens og lærernes hverdag. Det skal 

være en nær kobling mellom innhold og arbeidsmåter i profesjonsfag, de praktiske og 

estetiske fagene, fag II/III og praksis. 

Lærerutdanning og praksisskole må etablere et samarbeid om praksis. Samarbeidet må 

omfatte utveksling av kunnskap og lærekrefter på en måte som sikrer at aktivitets- og 

utviklingsoppgaver i praksisfeltet trekkes inn i praksisforberedelsene i lærerutdanningsfagene. 

Praksisskolens rektor har ansvaret for praksisopplæringen ved skolen og skal sørge for gode 

rammer for denne. Det er viktig at det regelmessig blir satt av tid til observasjon og/eller 

samarbeidssamtaler i praksisskolen mellom student, praksisveileder(e) og faglærere. 

Det skal være praksis i fag 1, fag 2 og fag 3. Institusjonene fordeler praksis innenfor de 

rammer forskriften forespeiler. Denne planen beskriver praksis for masterfaget idrett og 

kroppsøving da studentenes valg av fag 2 og/eller fag 3 vil få ulike konsekvenser for deres 

praksis.   

 

Praksis 

Gjennom utdanningen skal det tilrettelegges for progresjon praksisopplæringen i forhold til 

forventet læringsutbytte. Gjennom veiledning, praktisk yrkesutøvelse, kollegialt samarbeid og 

videreutdanning vil lærerkompetansen utvikles innenfor de hovedtemaer som studentene 

møter gjennom praksisopplæringen i grunnutdanningen. 



Studentene skal i starten planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning under veiledning av 

praksislærere og faglærere i lærerutdanningen, og i samarbeid med medstudenter. Etter hvert 

tar studentene mer selvstendig ansvar gjennom å være aktiv i egen læring, skape nye måter å 

arbeide med faget på i skolen og bidra til pedagogisk innovasjon som setter dem i stand til å 

bidra til didaktisk utvikling. 

Dette prinsippet gjelder alle typer aktiviteter eller oppgaver som studentene skal praktisere og 

øve seg på i praksis. Det legges opp til en gradvis innføring i ulike sider ved læreryrket, 

progresjon i opplæringen og sammenheng med undervisningen i profesjonsfag og de praktiske 

og estetiske fagene, slik at studentene i praksis møter alle temaene gjennom hele 

utdanningsløpet. Det didaktiske møtet skal være et gjennomgående tema i alle studieår og 

gjelder for fag 1 (masterfaget) så vel som fag II og eventuelt fag III. 

 

Integrering av emner på campus og praksisopplæringen 

Dette dokumentet må ses i sammenheng med de respektive emneplanene for hvert enkelt 

emne hvor praksis inngår. Dette tydeliggjøres i overskriften for hver enkelt praksisperiode.  

I emnene hvor praksis inngår vil eksamen være to-delt, hvor den ene delen er bestått 

praksisopplæring som vurderes av øvingslærer i samråd med kontaktlærer fra Høgskolen.  

Det vil være obligatoriske arbeidskrav som skal gjennomføres i forbindelse med praksis. 

Disse arbeidskravene står både beskrevet i denne planen samt emnebeskrivelsen for hvert 

enkelt emne.  

 



Praksisperiode 1: Fra læreplan til undervisning  
(10 dager observasjonspraksis ungdomstrinn) 

Fra elev til observant lærerstudent fanger hovedessensen i denne perioden.  

Studentene skal øves i å observere (bli observante), samt lære seg å ta notater fra 

observasjoner og hvordan dette kan brukes i utvikling av egen læring og undervisning. 

Perioden starter med målrettet observasjon av øvingslærer, før studentene involveres i 

undervisningen som for eksempel lærerassistent eller med ansvar for deler av en økt alene 

eller sammen med studenter.  

I emnet fra «læreplan til undervisning» jobber studentene med å omsette styringsdokumenter 

til praktisk undervisning. Obligatoriske krav som er relevante for praksis:   

- Planlegge, gjennomføre og vurdere et praktisk-metodisk opplegg i grunnskolen 

sammen med andre 

- Læringslogg (øvingslærer godkjenner den delen av læringsloggen som er knyttet til 

praksisperioden)  

Studentene skal om mulig delta i planlegging og gjennomføring av foreldremøte. 

Hovedpoenget er å observere, men også være involvert i planleggingen av møtet for å få et 

innblikk i en sentral del av lærerens hverdag. I tilfeller der det ikke er praktisk mulig å få til 

dette skal øvingslærer gi studentene et grundig innblikk i hensikten med møtene, hvordan 

dette planlegges, hvordan samtale gjennomføres og hvilke utfordringer læreren kan møte i 

denne typen «skole-hjem» samarbeid. 

 

Konkretisering av læringsutbytter for første praksisperiode. 

Kunnskaper   

• Kan begrunne valg av observasjonsmetoder og fokus for observasjoner, og kan delta i 

en samtale om det man har observert. 

• Kan sette ord på hva som kjennetegner et godt samspill mellom elev og lærer og 

hvordan læreren kan jobbe med relasjoner med sine elever.  

• Studenten har kunnskap om hvordan å jobbe med samspillet mellom elever og 

hvordan man kan skape et miljø preget av anerkjennelse og fair-play. 

• Studenten kan reflektere rundt, delta i diskusjon om læreres rolle, rettigheter og 

plikter. 

 

Ferdigheter 

• Kan bruke observasjonsdata til å videreutvikle egen og andres undervisningspraksis  

• Kan se sammenheng mellom planlagt undervisning og gjennomført undervisning, og 

forstå valgene som er tatt før og underveis.  

• Kan identifisere kjennetegn ved ulike induktive- og deduktive undervisningsmetoder, 

samt drøfte styrker og svakheter ved disse.  

• Kan gjenkjenne ulike former for vurdering som for eksempel vurdering av læring, 

vurdering for læring, egenvurdering og hverandrevurdering.  



Generell kompetanse   

• Imøtekommer grunnleggende krav, forventninger og holdninger som stilles til en lærer 

• Kan være med i planleggingen og gjennomføring av foreldremøter ved å legge 

struktur, diskutere mål, innhold og hva som er hensikt med møtet. 

 

Praksisperiode 2: Undervisning og læring i kroppsøving 
(20 dager praksis ungdomstrinnet) 

Den andre praksisperioden bygger på den første perioden, men inneholder en progresjon ved 

at studentene nå i større grad skal lede undervisningen sammen med andre, men også alene.  

Hovedessen er at studentene skal kunne planlegge undervisning i henhold til 

styringsdokumenter og elevgruppen, samt omsette planene til praksis. Vi forventer at 

studentene skal være i stand til å organisere aktivitetene på en hensiktsmessig måte og 

kommunisere med elever både på klasse- og individnivå. Studenten skal være i stand til å gi 

enkle tilbake- og fremovermeldinger. Studentene skal gjennom denne periode få mye øving– 

det vil si, mange erfaringer knyttet til det å stå i lærerrollen i møte ulike elever.  

Studentene møter i emnet ulike undervisningsmodeller som kan testes ut i denne 

praksisperioden (se læringsutbytter om arbeidsmåter og modeller)  

Obligatorisk krav som er relevant: 

- Planlegge, gjennomføre og vurdere en praktisk metodisk læringsøkt knyttet til 

ballsidighet, ballspill eller lagspill (gjennomføres i praksis)  

 

Kunnskaper 

• Har kunnskap om et utvalg varierte arbeidsmåter (induktive og deduktive) og modeller 

for å skape læring 

• Har kunnskap om hva som kjennetegner god klasseledelse i kroppsøving 

• Har grunnleggende kunnskap om hvordan læreren kan forebygge og løse konflikter  

 

Ferdighet 

• Kan alene og sammen med andre legge en didaktisk plan for tilrettelegging, 

gjennomføring og vurdering av undervisningsopplegg, med varierte målsetninger 

• Kan gi fremoverrettede tilbakemeldinger med fokus på øving og læring  

• Kan anvende kunnskap om klasseledelse til å skape et trygt og inkluderende 

læringsmiljø hvor alle elever blir sett  

• Kan omsette planlagt undervisning til praksis, og er i stand til å justere 

undervisningsopplegg underveis basert på observasjonene studentene gjør seg  

• Kan identifisere atferd som er utfordrende, samt øve på å håndtere ulik elevatferd  

 

 



Generell kompetanse  

• Kan drøfte undervisning, læring og faget i lys av skolens styringsdokumenter  

• Kan reflektere over egen og andres praksis  

 

Praksisperiode 3: Elevkunnskap og inkluderende undervisning 

 (15 dager praksis VGS)  

Senhøst 2. studieår. Studentene har gjennom emnet hatt fokus på elevkunnskap og 

inkludering.  

I denne praksisperioden skal studentene ha praksis i videregående, og inkludering av 

undervisning til ulike elevgrupper skal være i fokus. Det stilles større krav til studentens 

planlegging, gjennomføring og vurdering med sikte på å skape læring for elevene. 

Studentene skal også jobbe aktivt med elever i sårbare situasjoner, og bli kjent med skolens 

hjelpeapparat og prosedyrer for å oppdage, varsle og håndtere krevende situasjoner.   

 

Koblinger mellom praksis og eksamen i emnet: 

Eksamen:  

Individuell praktisk-metodisk eksamen som vurderes til Bestått/Ikke bestått. Eksamen 

gjennomføres i forbindelse med praksisopplæringen 3. semester.   

I tillegg ligger det arbeidskrav til emnet «læreren i et profesjonsfellesskap» som skal gjennomføres i 

praksis (se emneplan):  

«Utvikling og gjennomføring av didaktisk undervisningsopplegg i praksis med utgangspunkt i barn og 

unges mangfoldige bevegelseskultur og modellbasert undervisning»  

«Med utgangspunkt i profesjonsseminar skal studentene gjennomføre et kvalitativt intervju 
med øvingslærer i praksis»   

 

Kunnskaper  

• Har kunnskap om hvordan man kan planlegge og tilrettelegge for læring i møte med et 

mangfold av elever  

• Har kunnskap om fagets muligheter og begrensninger for å øke deltagelse og 

gjennomstrømming 

• Har kunnskap om kontaktlærers arbeid og ansvarsområder  

• Har kunnskap om skolens lokale kvalitetssystem knyttet til håndtering av elever i 

sårbare situasjoner  

• Har kunnskap om hvordan grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige tema kan støtte 

opp om elevenes læring i kroppsøving  

 

 



Ferdigheter  

• Kan planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere opplæring for et mangfold av 

elever  

• Kan involvere elever i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning  

• Kan identifisere og sammen med kollegaer drøfte mulige utfordringer elever har og 

hvordan disse kan håndteres  

• Kan benytte grunnleggende ferdigheter og tverrfaglige tema for å støtte elevenes 

læring 

 

Generell kompetanse 

• Kan drøfte og reflektere fagets rolle og verdi i et profesjonsetisk perspektiv  

• Har innsikt i grunnleggende ferdigheters og tverrfaglige temas betydning for læring  

 

Praksisperiode 4: Kroppsøving i fortid og nåtid  
(15 dager praksis VGS)  

Studentene skal tilbake til samme videregående skole som i praksisperiode 3, men i periode 4 

dreier fokus mer i retning mot innholdet i emnet «kroppsøving i fortid og nåtid».  

Et sentralt poeng i denne praksisperioden er å legge til rette for dybdelæring gjennom at 

studentene utvikler undervisning som strekker seg over flere økter (se obligatorisk krav). 

Sentrale temaer i dette emnet er legitimering, klasseledelse og vurdering.  

 

Obligatorisk krav: 

- Planlegge, gjennomføre og evaluere et danseprosjekt, et friluftslivsprosjekt eller 

ballspillprosjekt i gruppe   

Kunnskaper 

• Har kunnskap om formativ og summativ vurdering i videregående opplæring  

• Har kunnskap om elever som aktører i skolen og som en del av samfunnet for øvrig  

• Har kunnskap om elevers perspektiver på kropp og ulike kroppslige erfaringer 

• Har kunnskap om hvordan skolen jobber med helse, miljø og sikkerhet  

 

Ferdigheter  

• Kan legge til rette for undervisning som tar utgangspunkt i elevenes tidligere 

kroppslige erfaringer 

• Kan vurdere og planlegge undervisning ut ifra helse- og sikkerhetsmessige hensyn 

• Kan reflektere kritisk over fagets posisjon i nåtid 

• Kan bruke ulike vurderingsformer for å fremme læring, elevmedvirkning og lærelyst  



• Kan utvikle mål for opplæringen og vurdere elevers måloppnåelse med og uten 

karakter  

 

Generell kompetanse  

• Kan planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning på en variert og tilpasset måte 

som ivaretar elevenes heles og sikkerhet  

• Kan vurdere egen lærerkompetanse og eget læringsbehov  

• Kan vurdere og kommunisere kroppsøving og idrettsfag sin rolle i skolen og i 

samfunnet  

 

Praksisperiode 5: FoU-oppgave 
(10 dager praksis barnetrinnet) 

Denne praksisperioden ligger parallelt med FoU-oppgave. Praksisperioden kan være en arena 

for å undersøke relevante problemstillinger for FoU-oppgaven. For eksempel hvis studentene 

ønsker å prøve ut et undervisningsopplegg, eller få inspirasjon til tematikker de ønsker å 

belyse.  

Studentene har tidligere hatt praksis på ungdomstrinnet og videregående opplæring, i denne 

praksisperioden på barnetrinnet vil studentene møte både nye utfordringer og 

problemstillinger de har stått overfor i tidligere praksisperioder. Studentene må derfor evne å 

trekke på tidligere erfaringene i møte med nye utfordringer.  

 

Kunnskaper  

• Har bred kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og 

vurderingsformer i grunnskolen  

• Har kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen  

• Har kunnskap om samspillet mellom elever og mellom elev og lærer, om skoleledelse, 

klasseledelse, teamarbeid og skole-hjemsamarbeid  

 

Ferdigheter 

• Kan bruke forskningsbasert kunnskap om elevenes utvikling og bakgrunn som 

utgangspunkt for læring og tilpasset opplæring  

• Kan reflektere over egen rolle som lærer og ta begrunnede valg  

• Kan være en tydelig leder og lede læringsarbeidet for ulike elever, samt veilede 

medstudenter  

• Kan planlegge, gjennomføre og vurdere FoU-arbeid knyttet til praksis  

 

 

 



Generell kompetanse 

• Kan drøfte undervisning, læring og fag i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske 

perspektiver  

• Kan planlegge og delta på formelle eller uformelle utviklingssamtaler med elever 

og/eller foreldre  

• Kan motta og bruke tilbakemeldinger på egen praksis på en konstruktiv måte og kunne 

veilede kollegaer  

 

Praksisperiode 6: Modellbasert praksis 
(10 dager praksis barnetrinnet) 

Studentene har år 3 hatt ulik praksis – enten ved LUP eller HSV. Vi kan forvente at 

studentene har opparbeidet seg grunnleggende ferdighetene knyttet til planlegging, 

gjennomføring og vurdering av undervisning.  Vi forventer et høyere pedagogisk 

refleksjonsnivå og studentene skal istedenfor å planlegge med utgangspunkt i hva, hvordan og 

hvorfor, heller ta for seg ulike ideer og modeller og hvordan disse kan omsettes til praksis  

Kjernen i denne praksisperioden er å utforske alternative måter å undervise på. Gjennom 

emnet «Modellbasert praksis» (og andre emner tidligere i studiet) skal studentene skal ha 

tilegnet seg kunnskap om ulike pedagogiske modeller. Studenten skal derfor være i stand til å 

reflektere over hvordan ulike modeller kan tilrettelegge for læring og ulike vurderingsformer, 

med utgangspunkt i erfaringer fra praksis.  

Obligatorisk krav knyttet til praksis fra emneplanen «modellbasert praksis»:  

- Gjennomføring av undervisningsopplegg i praksis med utgangspunkt i valgt 

pedagogisk modell 

 

Kunnskap 

• Har avansert forskningsbasert kunnskap om hvordan pedagogiske modeller kan skape 

læring hos elevene  

• Har avansert kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i skolen  

 

Ferdigheter 

• Kan bruke forskningsbasert kunnskap om pedagogiske modeller til å planlegge, 

gjennomføre og vurdere undervisning på en avansert måte  

• Kan være en tydelig leder og lede læringsarbeid for ulike elever, samt kunne veilede i 

kollegafellesskap  

•  Kan bruke ulike vurderingsmåter for å fremme læring, elevmedvirkning og lærelyst  

 

 

 



Generell kompetanse 

• Kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser i skolen  

• Kan drøfte undervisning, læring og fag i lys av aktuelle læreplaner og profesjonsetiske 

perspektiver  

• Kan reflektere over egen og andres praksis i lys av teori og forskning  

 

Praksisperiode 7: Prosjektbeskrivelse  
(10 dager praksis VGS)  

Studentene skal skrive en profesjonsrettet master. I forkant av praksisperioden skal studentene 

ha utviklet ideer om hva de ønsker å skrive om (for eksempel i praksisperiode 5). Gjennom 

perioden kan studentene få mer klarhet i hva de ønsker å skrive om, nye ideer kan oppstå eller 

opprinnelige ideer bli justert.  

I denne perioden settes det høye krav til selvstendighet, og veiledningen tar sikte på å gjøre 

studentene til aktører i egen praksis.  

Kunnskapsmål 3 og 4 legger særlig til rette for at studentene selv jobber med å kartlegge 

kvalitetssystemer, skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon – og hvordan dette 

operasjonaliseres ved praksisskolen - som bakgrunn for dialog med øvingslærer.  

 

Obligatorisk krav prosjektbeskrivelse: 

Intervju med øvingslærer om egne ideer til masteroppgave (gjennomføres i løpet av praksis) 

 

Kunnskaper  

• Har avansert kunnskap om læring, læreprosesser, arbeidsmåter, læremidler og 

vurderingsformer som kjennetegner kroppsøving og idrettsfag  

• Har inngående kunnskap om lærerens rolle, rettigheter og plikter og om lærerarbeidet 

på organisasjonsnivå 

• Har inngående kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon samt 

lokale og nasjonale kvalitetssystem  

• Kan analysere hvordan ulike nasjonale, regionale og lokale kvalitetssystem og 

satsningsområder kan ha betydning for å styrke elevenes læring  

 

Ferdigheter 

• Kan på en selvstendig og faglig måte planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere 

undervisning i kroppsøving og idrettsfag  

• Kan på en avansert måte bruke forskningsbasert kunnskap om elevenes utvikling og 

bakgrunn som utgangspunkt for læring og tilpasset opplæring  

• Kan være en aktiv bidragsyter inn i skolen som organisasjon   



• Kan være en tydelig og selvstendig leder som ivaretar eleven som lærende og 

menneske  

• Kan identifisere atferd som er utfordrende for elevens læring og iverksette relevante 

tiltak  

 

Grunnleggende ferdigheter 

• Kan motta og bruke tilbakemeldinger på egen praksis på en konstruktiv måte og kunne 

veilede kollegaer  

• Kan planlegge og delta på møter med foresatte og utviklingssamtaler med elever  

• Kan på en tydelig måte gjøre rede for sin egen praksisteori  

 

Praksisperiode 8: Pedagogisk prosjektledelse  
(10 dager praksis på barneskole) 

Studentene er ferdig med masteroppgaven og er nært forestående å være utdannede lærere. I 

denne praksisperioden skal studentene, med utgangspunkt i deres kjennskap til relevant skole- 

og kroppsøvingsforskning, jobbe frem et utviklingsprosjekt på hver enkelt skole i tråd med 

skolens lokale behov. Resultatene fra utviklingsprosjektene vil bli innhold for en 

delingskonferanse hvor alle skoler inviteres.  

Utviklingsprosjektet vil ha en stor plass i praksis, men vil ha ulik innretning basert på hva 

studentene ønsker å gripe fatt i. Det blir viktig at det opprettes kontakt i god tid før praksis, 

slik at prosjektet kan diskuteres.  

Obligatorisk arbeidskrav:  

1) Møte med praksislærer og skoleledelse for drøfting av prosjektideer  

2) Gjennomføring av utviklingsprosjekt  

 

 

Kunnskap 

 

• Har inngående kunnskap om lærerens rolle som kulturformidler 

• Har inngående kunnskap om kontaktlærers arbeid og ansvar  

 

Ferdigheter 

 

• Har innsikt i grunnleggende ferdigheters betydning for læring av fag og elevenes 

forståelse av fagkunnskap  

• Har innsikt i tverrfaglige temas betydning for læring av fag og elevenes forståelse av 

fagkunnskap  

• Kan utvikle mål for opplæringen og vurdere elevenes måloppnåelse med og uten 

karakter  

 



Generell kompetanse 

 

• Kan vurdere og kommunisere kroppsøving sin rolle i skolen og samfunnet  

• Kan samhandle med kolleger, skoleledelse, foresatte og eventuelt andre instanser i og 

utenfor skolen 

 

Praksisperiode 9: Læreren inn i fremtiden  
(10 dager praksis på ungdomsskole)  

I denne praksisperioden skal øvingslæreren være en kritisk venn som bekrefter, utfordrer eller 

åpner opp for nye perspektiver som studentene løfter frem. I løpet av perioden skal studentene 

gjennomføre et pedagogisk utviklingsarbeid (se obligatorisk krav – for eksempel lesson 

study).  

Det forventes at studentene overtar øvingslæreres oppgaver i denne perioden, innenfor det 

som etisk forsvarlig. Det er allikevel fortsatt skoleeier som er ansvarshavende i 

praksisperioden. Øvingslærer observerer studentene ved behov (altså nå er rollene fra første 

praksis snudd på hodet). 

Det er ønskelig at studentene arrangerer møter med elever og/eller foresatte og gis delansvar i 

forbindelse med vurderingsarbeid (gjerne sluttvurdering 10. trinn).  

Obligatorisk arbeidskrav:  

- Gjennomføring av pedagogisk utviklingsarbeid i praksis 

 

Kunnskap 

• Har kunnskap om metoder for kollegaveiledning 

• Har inngående kunnskap om samspillet mellom elever, og mellom lærer og elev, om 

skoleledelse, klasseledelse, teamarbeid og skole-hjemsamarbeid  

 

Ferdigheter 

• Kan bidra aktivt i kollegaveiledning og være en ressurs på skolen  

• Kan bruke forskingsbasert kunnskap om elevenes utvikling og bakgrunn på en 

avansert måte for å stimulere til læring og tilpasset opplæring  

• Kan analysere og vurdere risiko i opplæringen og gjennomføre opplæringen slik at 

sikkerhet, helse og miljø ivaretas  

 

Generell kompetanse 

• Opptrår som en fullverdig profesjonsutøver  


