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1 Ex.paed praksis 

Emnet UVEXPAED03 (Ex.paed) tilbys første semester i det femårige Lektorprogrammet. Ex.paed er 

oppstarten av studentenes praktisk-pedagogiske utdanning (PPU) og integrerer sentrale tema fra flere 

fagområder som pedagogikk og fagdidaktikk. Praksis er en obligatorisk og viktig komponent i emnet 

og legger grunnlaget for den individuelle oppgaven, som er en del av mappeeksamen. Målsetningen er 

at praksis skal gi et innblikk i hvordan en skole fungerer – fra lærerens ståsted.  

Praksis er en obligatorisk komponent i Ex.paed-emnet og må fullføres for at studentene skal kunne ta 

eksamen. Studentene blir utplassert på praksisskolene i grupper på gjennomsnittlig 6 personer. 

Sammensetningen av gruppene tar utgangspunkt i studentenes fagbakgrunn og seminargruppe.  

1.1 Hovedtema for Ex.paed praksis 

Ex.paed praksis er i hovedsak en observasjonspraksis, men studentene skal også få prøve seg i rollen 

som medlærer. 

Observasjon forstås som en aktiv bruk av alle sansene for innsamling av informasjon og data fra 

klasserommet. Det er viktig at observasjonen kan gå fra en mer åpen og fri informasjonsinnhenting til 

en mer fokusert datainnsamling med klare avtaler om hva observasjonen skal rettes mot. I denne 

sammenhengen er det viktig at studentene øver på å skille mellom observasjon og tolkning. I 

samarbeid med veileder og medstudenter skal observasjonene bearbeides gjennom refleksjon og 

tolkning til kunnskap om livet i klasserommet.  

Medlærer forstås som en som ikke har selvstendig ansvar for et helt undervisningsopplegget, men som 

deltar aktivt i forberedelse, gjennomføring og evaluering av undervisningen. Å være medlærer kan 

innebære å få selvstendig ansvar for en del av undervisningsopplegget, som en presentasjon eller en 

aktivitet, eller det å gi elevene faglig veiledning. Dette skjer etter avtale mellom student og veileder.  

1.2 Formål for praksisopplæringen ved Lektorprogrammet 

Studentene skal i løpet av Lektorprogrammet utvikle forståelse for de utfordringene og det ansvaret 

som følger med utøvelsen av læreryrket. Studentene skal utvikle sine ferdigheter i å undervise og lede 

elevenes læringsarbeid gjennom å skape et trygt og utviklende læringsmiljø for elever med ulike 

forutsetninger og behov. Sentralt er evnen til å samarbeide med elever, foreldre og kolleger, samt å 

utvikle evnen til å fungere som en tydelig leder i et læringsfelleskap. Gjennom å legge til rette for 

kritisk vurdering og refleksjon over praksis, legges et viktig grunnlag for studentenes videre 

profesjonsutvikling.  

 

2 Mål og læringsutbytte for Ex.paed praksis 

2.1 Læringsutbytte 

Alle studentene trenger ikke å gjøre det samme til enhver tid, men praksisskolene må legge til rette for 

en felles ramme rundt praksis. Innledningsvis vil målet være at studentene observerer og skygger 

veileder(e) for å bli kjent med en lærers arbeidsdag på skolen. Utover i praksisperioden er målet at 

studentene deltar mer aktivt som medlærere. Studentene kan gjerne bli invitert inn i ulike klasser for å 

få bredere erfaring og observasjonsmateriale. Dette materialet legger grunnlaget for studentenes 

skriving av den individuelle oppgaven, der de skal drøfte en relevant problemstilling fra praksis.  
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2.2 Ferdighetsmål etter Ex.paed praksis  

Studenten skal i samarbeid med veileder, medstudenter og selvstendig kunne:  

 delta i planlegging og gjennomføring av undervisningen 

 observere og samle informasjon fra klasserommet 

2.3 Kunnskapsmål etter Ex.paed praksis  

Studenten skal:  

 få forståelse av hvordan undervisning kan foregå i klasserommet 

 få erfaring med å være medlærer i undervisningen 

 få erfaring med å vurdere et undervisningsopplegg i lys av læreplan, læringsmål og 

egne/gruppens observasjoner 

2.4 Generelle kompetansemål etter Ex.paed praksis 

Studenten skal i samarbeid med veileder, medstudenter og selvstendig kunne:  

 vurdere og begrunne egen utvikling i forhold til læringsmål for praksis 

 

3. Organisering av Ex.paed praksis 

3.1 Varighet og tilstedeværelse 

Ex.paed praksis har en ramme på 5 fulle arbeidsdager. ½ dag til et planleggingsmøte, 4 dager med 

observasjon og undervisning som medlærer, samt ½ dag til oppsummeringsmøte med veileder og 

skolens ledelse. Det er ønskelig at studentene deltar på eventuelle personalmøter/fagmøter/teammøter 

den uken de er i praksis.  

Alt fravær fra praksis skal dokumenteres. Studentene kan ha maksimum en dag fravær i løpet av 

praksisuka. Studentene må orientere veileder om ethvert fravær under praksisperioden. Hvis en student 

har fravær på en dag eller mer i praksisuka, skal den tapte praksistiden hentes inn så snart som mulig.  

Noen studenter kan ha vanskeligheter med å fullføre 5 dager Ex.paed praksis i uke 45 på grunn av 

eksamen eller obligatorisk undervisning i andre emner i Lektorprogrammet. Prakisskolene bes derfor 

om å være fleksible i praksisavviklingen slik at studentene kan forlenge praksisen i forkant eller 

etterkant der det er behov. Veileder og gruppa gjør avtaler om felles praksisdager og møter. 

Studentene trenger ikke å være med veileder til en hver tid, men studentene skal være på skolen. 

Studentene kan bruke tiden utenfor klasserommet til å samles om egne observasjoner, forberede seg til 

undervisning som medlærer eller begynne å skrive på sin individuelle oppgave.  

3.2 Møte med praksisskole i forkant av praksis 

Som oppstart på praksisperioden skal skolens ledelse, kontaktperson, veiledere og studenter samles for 

å ha et planleggingsmøte om praksisperioden. En student i hver basisgruppe får hovedansvar for å 

kontakte skolen for å avtale møtet. 

Det er viktig at dette møtet setter en ramme for praksisuken slik at alle har like forventninger til 

hvordan praksis skal gjennomføres. Avtaler skal bli gjort i samråd med alle parter, men det er 

praksisskolen som har det overordnede ansvaret for innholdet og organiseringen av praksisuka. Det er 

viktig at skolen informerer de aktuelle klassene om at det kommer studenter til skolen. 
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Veiledere må så langt det er mulig forberede studentene på hva de har i møte i løpet av praksisuka. 

Veileder må utarbeide enkle strategier for observasjon og undervisning i samarbeid med studentene. 

Hva er mulig å gjennomføre og hva ønsker studentene å fokusere på i løpet av praksisuka? Når 

praksisperioden planlegges er det viktig å merke seg at studentene ikke bare skal observere og følge 

veileder i klasserommet, men også i andre gjøremål i løpet av arbeidsdagen. Studentene skal få erfare 

hva en skolehverdag innebærer fra en lærers ståsted. 

Ramme for møtene: ca ½ dag 

3.3 Praksisperioden 

Det er viktig å vektlegge at målsetningen med praksis er å få erfaringer med observasjon, men også 

som deltakere i og utenfor klasserommet. I første del av praksis er målet å ”skygge” veileder og danne 

seg et bilde av lærerens ulike oppgaver i løpet av skoledagen. Veileder må derfor informere studentene 

om planene for undervisningstimene de skal observere gjennom å blant annet løfte fram 

sammenhengen mellom læringsmål og valg av aktiviteter. Når studentene bidrar som medlærer i 

undervisningen skal de bruke sine observasjoner som bakgrunn for sin rolleutøvelse som lærer. 

Veileder oppfordres til å utfordre og stille spørsmål i møte med studentenes observasjoner for slik å 

styrke deres bearbeiding og refleksjon.  

Det skal legges til rette for samtale og diskusjon med veileder både før og etter undervisning. 

Veiledningsøktene i løpet av praksisen vil kunne ha ulik karakter, alt etter hva veileder og studentene 

ønsker å vektlegge. Veileder og studenter må like fullt sette av tid til refleksjon og samtale.  I løpet av 

praksisperioden skal studentene ha observert og erfart sentrale elementer i læreryrket, slik som 

planlegging, forberedelsesarbeid, undervisning, vurderingsarbeid, oppfølging og samarbeid i fagteam 

og på tvers av fag.  

I praksisuken skal studentene delta i følgende aktiviteter: 

 Få en omvisning på skolen, samt bli presentert for resten av personalet 

 Få informasjon om skolen og dens organisering 

 Delta i samtaler om undervisningsplanlegging, arbeidsformer, differensieringstiltak, samarbeid 

skole-hjem 

 Vurdere et undervisningsopplegg med utgangspunkt i læreplan, læringsmål og egne/gruppens 

observasjoner 

 Systematisk innsamling av materiale som danner grunnlag for den individuelle oppgaven 

Ramme for praksisutøvelsen: 4 dager 

 

3.4 Avsluttende møte 

Den siste halve dagen av praksisperioden skal studentene bruke til en individuell 

oppsummeringssamtale med veileder. I forkant av denne samtalen skal studentene ha tenkt igjennom 

sine praksiserfaringer og hva de anser som sine utviklingsområder. I samtalen skal praksiskortet 

gjennomgås, utviklingsområder noteres, og signeres.  

Avslutningsvis samles skolens ledelse, veiledere og studenter til et møte for å dele erfaringer fra 

praksisperioden.  

Ramme for avsluttende møter: ½ dag 
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4  Vurdering i praksis 

4.1 Kriterier for vurdering i praksis  

Veileders vurdering av praksis i Ex.paed skjer på grunnlag av godkjenning av praksiskortet. I tillegg 

må veileder vurdere studenten etter kriteriene nevnt nedenfor. Disse kriteriene er utviklet med 

utgangspunkt i målene for praksisperioden.  

Følgende kriterier skal danne grunnlag for praksisperioden: 

Tilstedeværelse 

• Praksis er obligatorisk 

• Studenten må overholde avtaler om tilstedeværelse som er gjort med medstudenter og skolen 

Sosial kompetanse og personlig funksjonsnivå 

• Studenten må kunne ta ansvar for deltakelse i oppgaver med andre 

• Studenten må vise atferd og holdninger som er forenlig med en ansvarlig voksenrolle 

• Studenten må fungere bra i forhold til sine omgivelser og være forutsigbar i sine reaksjoner 

Yrkesetisk kompetanse 

• Studenten må vise evne og vilje til å gjøre de oppgaver som han/hun blir pålagt i praksisperioden 

• Studenten må vise respekt for og rette seg etter lover og læreplaner i skoleverket 

Kommunikativ kompetanse og lederkompetanse 

• Studenten må vise vilje og evne til å kommunisere med elever, lærere, ledelse og medstudenter 

• Studenten må vise vilje og evne til å samarbeide med veileder og medstudenter 

Endrings- og utviklingskompetanse  

• Studenten må vise vilje og evne til å ta i mot veiledning 

• Studenten må vise innsikt i egen læreratferd og vilje til å forbedre denne dersom det er nødvendig 

4.2 Praksiskort for Lektorprogrammet 

Praksiskortet følger studentene gjennom den praktisk-pedagogiske utdanningen ved 

Lektorprogrammet. Studentene forplikter seg til å ta vare på dette, samt sørge for at det blir fylt ut ved 

de aktuelle praksisskolene. Praksiskortet vil fungere som en kontrakt mellom student, praksisskole og 

UiO på at praksis er gjennomført i henhold til vurderingskravene.  

Mot slutten av praksisperioden skal veileder fylle ut studenten sitt praksiskort og signere for de 

innholdskomponentene som er gjennomført i praksisperioden. Praksiskortet skal fungere både som en 

kontrakt og som en ”veiledning” for studentens faglige og pedagogiske arbeid og refleksjon med 

veileder(e) og medstudenter. På praksiskortet skal studenten føre sine viktigste utviklingsområder til 

neste praksisperiode. Disse utviklingsområdene skal studenten reflektere seg frem til i samtaler med 

veileder. Studentene skal levere en elektronisk kopi til ILS. 

4.3 Skikkethetsvurdering 

Skikkethetsvurdering av studentene foregår gjennom hele studieløpet ved Universitetet i Oslo og 

inngår i en helhetsvurdering av studentenes faglige og personlige forutsetninger for å kunne fungere 

som lærer. For mer informasjon om skikkethetsvurdering: 

http://www.uio.no/studier/program/ppu/undervisning-eksamen/skikkethet.html 

 

http://www.uio.no/studier/program/ppu/undervisning-eksamen/skikkethet.html


6 

 

5. Veileders oppgaver 

Praksisveileder har det primære ansvaret for sine studenter. Veileder har følgende arbeidsoppgaver: 

I begynnelsen av praksis 

 Lage felles planer for praksisuka sammen med skolens kontaktperson, samt møte studentene 

og lage timeplan for praksis  

 Lage plan i samarbeid med studentene som viser: 

• Hvordan studentene skal jobbe med observasjon og medlærer-rollen 

• Hvilke arbeids- og undervisningsoppgaver studentene skal ha 

• Når studentene skal være tilstede i undervisningen og på skolen 

• Når veiledning og evaluering skal finne sted 

• Oversikt over eventuelle personalmøter/fagmøter/teammøter i praksisuka 

Under praksis 

 Kontrollere at studenten deltar på skolen (observasjon, medlærer, møter og veiledning) 

 Sørge for at studentene får den veileding og oppfølging de har krav på 

 Gi tydelige tilbakemeldinger til studentene 

Avslutningsvis i praksis 

 Gjennomføre avsluttende veiledningsamtale med studentene. Én og én.  

 Signere på praksiskortet og få studenten til å føre opp utviklingsområder til neste praksis 

 

6  Praktiske opplysninger 

6.1 Taushetsplikt og politiattest 

Alle studenter er underlagt taushetsplikt om forhold de blir kjent med i skolen under praksisperioden. 

Studentene undertegner taushetserklæring ved studiestart.  

Uten gyldig politiattest får ikke studentene gjennomføre praksiskomponentene i Lektorprogrammet. 

6.2 Tilbakemelding 

Skolen må gi tilbakemelding til ILS dersom det oppstår problemer med noen av studentene, for 

eksempel dersom studenter ikke møter opp som avtalt (har umeldt eller mer enn 1 dag fravær), dersom 

de ikke samarbeider tilfredsstillende med sine medstudenter og veiledere, eller dersom de på en annen 

måte viser seg uegnet for læreryrket. Denne kontakten går via skolens kontaktperson til 

praksisansvarlig ved ILS. 

6.3 Kontaktinformasjon 

Ved behov kan studenter, veiledere og skoler ta kontakt med praksisansvarlige på Ex.paed:  

Amina Kalsoom og Kristin Bjørn-Hansen 

E-post: praksis@ils.uio.no 
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