
Emnekode Praksis 
 

Studiepoeng      0 

Studienivå (syklus) Bachelor 

Undervisningsemester og 
varighet 

Praksis starter i høstsemesteret og går over to semestre 

Krav til studierett  

Krav til forkunnskaper Opptak til Videreutdanning i musikkdidaktikk 

Undervisningssted Oslo eller annet sted etter søknad 

Avsluttende vurdering   Vurdering av praksislærer 

 

Praksisen er knyttet til studiepoengene i emnet Musikkdidaktikk. Praksisen foregår ved at studenten 

observerer, deltar og leder ulike praksisaktiviteter. Praksisen gjennomføres som selvstendig arbeid 

under veiledning. 

 

Mål og innhold 

Læringsutbytte 

Ved fullført praksis er det forventet at studenten 

• kan planlegge og gjennomføre musikkundervisning for barn 0-8 år 

• kan vurdere og begrunne musikkundervisning for barn i alderen 0-8 år 

• kan planlegge, gjennomføre og vurdere formidlingsprosjekter og musikkarrangementer for 

barn i alderen 0-8-år 

 

Innhold 

• Praksis i musikkgrupper med barn i alderen 0-6 år, med veiledning 

• Praksis i grunnskolens 1. eller 2. årstrinn, med veiledning 

• Praksisrapporter, loggføring og evaluering 

• Formidlingsprosjekt høstsemesteret i musikkgrupper med barn. Den enkelte student 

forbereder og gjennomfører dette prosjektet individuelt 

• Formidlingsprosjekt vårsemesteret i grunnskolens 1.eller 2. årstrinn. Studentene forbereder 

og framfører dette prosjektet i fellesskap 

 



Organisering og arbeidsformer 

• Musikkgrupper 0-6 år: 10 ganger praksis med påfølgende veiledning 

• Grunnskole: 10 ganger praksis med påfølgende veiledning 

Praksis i musikkgrupper 0-6 år og grunnskolens 1. og 2. årstrinn gjennomføres ved at studentene leder 

deler eller hele timen, med påfølgende veiledning. 

 

Arbeidskrav 

• Det er obligatorisk praksis med krav til 100% fremmøte. Ved dokumentert sykdom, 

velferdspermisjon og andre tvingende årsaker kan det innvilges fravær inntil 20%.  

• Det skal føres logg etter hver praksisgang 

• To gjennomførte formidlingsprosjekter med refleksjonsnotat 

• Sluttevaluering av praksis og formidlingsprosjekt 

 

Avsluttende vurdering 

Praksis vurderes individuelt for henholdsvis musikkgrupper 0-6 år og grunnskolens 1. - 2. årstrinn. 

Alle arbeidskrav i emnet må være godkjent for at studenten skal få avsluttende vurdering. Praksis må 

være bestått før studenten kan gå opp til praktisk-metodisk eksamen. 

Karakterskala 

Avsluttende vurdering uttrykkes med bestått/ikke bestått og fastsettes på grunnlag av vurdering av 

den enkelte students faglige nivå gjennom arbeidet med praksisen. 

Ny vurdering 

Praksis må pr målgruppe i sin helhet gjennomføres på nytt 

system 


