Kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering av
praktisk lærerdyktighet
Denne instruksen skal gi informasjon og veiledning om hva som er
gjenstand for vurdering og hva som kvalifiserer til sluttvurderingen
«bestått».
Kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering av praktisk lærerdyktighet
består av fire områder. En student får ikke godkjent praksisopplæringen
dersom lærerarbeidet ligger klart i underkant av hva som forventes ut fra
faglige eller pedagogiske kvalitetskrav, eller dersom studenten viser synlige
mangler i ett eller flere av de fire kriterieområdene:
Område 1: Planlegging og forberedelse
Studenten skal kunne utarbeide undervisningsplaner som angir mål,
innhold, lærings- og undervisningsaktiviteter, vurderingsopplegg, samt
begrunnelser for de valg som gjøres.
Studenten plikter å møte forberedt til undervisningen, samtaler og
veiledning og å varsle dersom hun/han er forhindret i å møte til avtalt tid.
Kriterier:
• Studenten lager gjennomarbeidete og realistiske planer for sin
undervisning i samsvar med de mål og krav som gjelder for
undervisningen på skolen, i de aktuelle klassene og fagene.
•

Studenten lager undervisningsplaner som viser sammenhengen mellom
mål, innhold, lærings- og undervisningsaktiviteter og vurdering for en
time/periode. Planen inneholder utfyllende situasjonsbeskrivelse for
arbeidet i den aktuelle klasse-/elevgruppe og faglige og pedagogiske
begrunnelser for de valg som er gjort.

•

Studenten møter forberedt til undervisning og samtaler med veileder.

Område 2: Gjennomføring av undervisning og tilrettelegging for læring
Studenten skal lede og organisere læringsarbeidet slik at elevene får gode
muligheter til å lære. Arbeidet skal ha forankring i skolens læreplaner og i
plan for undervisningsperioden/timen og ta hensyn til elevenes ulike
læreforutsetninger og til rammebetingelser.

Studenten skal ikke vise gjentatte faglige svakheter i sin undervisning.
Studenten skal ha så gode norskkunnskaper at hun/han kan kommunisere
både skriftlig og muntlig på en slik måte at det ikke oppstår stadige
misforståelser.
Kriterier:
• Mål og hensikt med arbeidet/timen blir klargjort på en forståelig måte for
elevene, og fokus for arbeidet blir opprettholdt gjennom timen(e).
•

Planen for læringen blir gjennomført i samsvar med intensjonene, men
med fleksibilitet for endringer når situasjonen tilsier det.

•

Det faglige innholdet blir presentert og bearbeidet slik at det ivaretar krav
til faglig kvalitet.

•

Arbeidet tilrettelegges og gjennomføres på en forståelig måte for elevene.

•

Studenten tar i bruk ulike arbeidsmåter og læringsaktiviteter som er i
samsvar med mål og hensikt med timen(e) og ivaretar kravene til helhet
og sammenheng.

•

Undervisningen og læringsarbeidet er tilpasset til, og bygger på, elevenes
erfaringer, kunnskaper og forutsetninger.

•

Undervisningen og læringsarbeidet er relatert til elevenes nærmiljø når
dette er relevant.

•

Hensynet til medbestemmelse og medansvar for elevene blir ivaretatt
innenfor de rammer som gjelder for undervisningen.

•

Studenten viser åpenhet og forståelse for elevenes behov og ønsker.

•

Studenten engasjerer, aktiviserer og stimulerer elevene til målrettet
læringsarbeid.

•

Studenten legger opp til former for oppsummering, vurdering og
tilbakemelding til elevene som motiverer og klargjør krav og innhold i
undervisningen.

Område 3: Samarbeid, kommunikasjon og rolleutøvelse
Studenten skal være åpen for og aktiv i samarbeid med elever, kolleger og
andre parter i skolesamfunnet. Ved konflikter eller motsetningsforhold skal
studenten vise vilje og evne til å forstå andres synspunkter og til å leve med
uenighet, dersom enighet er uoppnåelig. Studenten må stille krav til seg
selv når det gjelder ledelse av elevenes læring og når det gjelder
yrkesetiske holdninger. Studenten skal innrette seg etter skolens planer.

Hun/han skal reflektere over de forventningene som omhandler deltakelse i
faglig og pedagogisk utviklingsarbeid, skolevurdering og
organisasjonsutvikling.
Kriterier:
• Studenten lytter til elever, kolleger og andre samarbeidspartnere og deltar
aktivt i utviklingen av et tillitsfullt samarbeidsklima.
•

Studenten viser vilje og evne til å løse og bearbeide eventuelle konflikter
med elever og kolleger på en konstruktiv måte.

•

Studenten viser holdninger og atferd som er i samsvar med de
forventninger som rettes mot en lærer i og utenfor klasserommet.

•

Studentens undervisning og atferd i skolemiljøet gjenspeiler et elevsyn
som er forankret i læreplanen.

•

Studenten er trygg i sin rolleutøvelse, og kan omstille sin ledelse etter
behov og forutsetninger.

•

Studenten setter grenser for uakseptabel atferd i klassen.

•

Studenten tar hensyn til og viser respekt for den enkelte elevs integritet i
undervisningen.

Område 4: Vurdering av eget arbeid og utbytte av veiledning
Studenten skal ha innsikt i sterke og svake sider ved egen undervisning og
være mottakelig for tilbakemelding på sitt arbeid fra både elever,
medstudenter og veiledere. Studenten skal kunne bearbeide og utnytte slik
tilbakemelding på en konstruktiv måte.
Kriterier:
• Studenten har et realistisk og reflektert syn på eget undervisningsarbeid.
•

Studenten tar imot tilbakemeldinger på eget arbeid på en konstruktiv
måte.

•

Studenten viser vilje og evne til å forbedre egen undervisning og å
utarbeide og bruke undervisningsplaner

