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Programrådet for lektorutdanningen 
 
 

Innkalling til møte i Programrådet for lektorutdanningen 
Møte 5 2020 
 
Tidspunkt: 8. september 2020, kl. 10.00-12.00 
Møtested: Møterom 331, Christies gt. 13 
 
Forslag til dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
II Godkjenning av protokoll fra møtet 23. juni  
    Protokollen er sendt ut.   
III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

1. Velkommen til nye medlemmer 
2. Orientering fra programrådsleder fra møte i styringsgruppen 13. august om 

lektororganisering.  
3. Undervisning i høst 
4. Planleggingsdag praktisk-pedagogisk utdanning 24. september 

 

 
Vedtakssaker 

Sak 34/20 Praksisavvikling høsten 2020 

Notat fra Studieavdelingen 

 

Sak 35/20 Semesterplan for vårsemesteret 2021 

Notat fra Studieavdelingen 

 

Sak 36/20 Forskningsdag og programsensorsamling 2020 

Notat fra Studieavdelingen 

 

Sak 37/20 Opptakskrav og fagtilbud praktisk-pedagogisk utdanning  

Notat fra Studieavdelingen 

 
Sak 38/20 Åpen dag 2021 

Notat fra Studieavdelingen 
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Orienteringssaker 

Sak 39/20 Desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp) ved Universitetet i Bergen 

Notat fra Studieavdelingen 

 
Sak 40/20 Studenttall og praksisutplassering høsten 2020 

Notat fra Studieavdelingen 

 

Sak 41/20 Fagdidaktiske forskningsprosjekter 

Muntlig orientering  

  

Sak 42/20  Eventuelt  
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Sak 34/20  Praksisavvikling til høsten                    

 
    Notat fra Studieavdelingen 

    

                            Vedtakssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  8. september 2020       ephorte: 20/452 
 

Bakgrunn  
Denne saken ble tatt opp i programrådet 23. juni 2020 (se sak 24/20: 
(https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_programradet_
23._juni_2020.pdf), men rådet var ikke vedtaksdyktige på grunn av lavt oppmøte fra 
fakultetsrepresentantene og fremmes derfor igjen nå. Sakens kjerne er at Universitetet i 
Bergen (UiB) må være forberedt på å kunne tilpasse praksisavviklingen i skolen 
høstsemesteret 2020 dersom koronasepidemien blusser opp og smittevernstiltakene må 
strammes ytterligere inn.  

UiB hadde heldigvis gode erfaringer med gjennomføring av digital undervisning i vår, og i 
dialogmøter før sommeren ba skoleeier og skolerepresentanter oss om å forberede 
studentene på muligheten for å måtte gjennomføre deler av praksis digitalt dersom det blir 
nødvendig.  

UiB går inn for å tilby studentene en så fullverdig praksisopplæring som mulig også dersom 
det kommende høst blir innført smitteverntiltak i skolen som påvirker vårt vanlige 
praksisopplegg. Eksempler på slike tilpasninger kan være å følge en klasse eller lærer for å 
begrense antall personer studentene er i kontakt med, justeringer av oppgaver og utførelsen 
av disse osv. 

 

Forslag til vedtak 
Programrådet gir den faglige praksiskoordinatoren mandat til å tilpasse praksisavviklingen for 
studenter i samarbeid med praksisadministrasjonen og programrådsleder dersom det blir en 
oppskalering av smittevernstiltak høsten 2020. Helene Marie Kjærgård Eide startet i den 
nyopprettede stillingen som faglig praksiskoordinator i august 2020.  
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Sak 35/20 Semesterplan for vårsemesteret 2021 

 

Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Vedtakssak   
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 8. september 2020       ephorte: 20/452 
 

Hvert semester utarbeides det en plan med sentrale tidspunkter for praktisk-pedagogisk 
utdanning (PPU) og de femårige lektorprogrammene (5LU). De faglig- og administrativt 
ansatte som jobber med de nevnte utdanningene har spilt inn sine datoer for semesterplanen 
for vårsemesteret 2021. Semesterplanen er et viktig verktøy for timeplanlegging og angir 
tidspunkter for praksis, eksamen og andre viktige datoer.  

 

Selve semesterplanen ettersendes på e-post før møtet. 

 

Forslag til vedtak  

Programrådet vedtar forslaget til semesterplan for vårsemesteret 2021 og ber om at den 
gjøres kjent i fagmiljøene og i administrasjonen som jobber med timeplanlegging og 
eksamen.   
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  8. september 2020       ephorte: 20/452 
 

Forskningsdagen  
Lektorutdanningsmiljøet ved Universitetet i Bergen (UiB) har i flere år arrangert en dag om 
høsten blant annet for å samle ansatte både internt på UiB og fra samarbeidsskolene våre. 

I tillegg er dagen en arena for interaksjon og diskusjon rundt ulike temaer og 
problemstillinger knyttet til skolerelatert forskning som kan engasjere på tvers. I 2019 ble de 
fagdidaktiske og pedagogiske forskningsmiljøene på UiB fremmet ved presentasjoner av 
pågående ph.d.-prosjekter. Dette temaet ble senere fulgt opp på 
lektorutdanningskonferansen på Solstrand i februar 2020. I tillegg var det planlagt et seminar 
i april, som ble avlyst på grunn av koronautbruddet. Her skulle også hovedtemaet ha vært 
fagdidaktisk forskning. 

Programsensorsamling 
De siste par årene har de tre eksterne programsensorene/fagfellene tilknyttet 
lektorutdanningen vært inviterte til UiB:  

 Programsensor for lektorutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet:  
Førsteamanuensis Gerd Johansen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

 Programsensor for lektorutdanningen ved Det humanistiske fakultet: 
Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik, Universitetet i Oslo 

 Programsensor for pedagogikk i lektorutdanningen ved Det psykologiske fakultet: 
Professor May Britt Postholm, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

De har ofte brukt anledningen når de er her til å utføre deler av oppdraget sitt ved for 
eksempel å gjennomføre intervjuer/samtaler med ansatte og studenter ved UiB. Rapportene 
deres bunner i oppdrag fra det enkelte fakultet som har felles innleveringsfrist 1. desember. 
Under oppholdet i Bergen har det gjentakende ganger vært arrangert felleslunsj og/eller 
middag og et kort fellesprogram for ansatte i lektorutdanningene en av dagene, mens den 
andre dagen typisk har vært brukt til møter i fagmiljøene på de aktuelle fakultetene.  

Sensorene har allerede blitt invitert til en slik samling 11.-12. november 2020. Det 
opprinnelige forslaget var at de kunne delta på Forskningsdagen på dag 2 og at dette ble 
årets fellesprogram. Men fellesdagen kan selvsagt også inneholde et annet program, for 
eksempel mer tilsvarende fjorårets. 

Arrangementer i 2020 
Før sommeren ble det bestemt at Forskningsdagen skulle avholdes 12. november 2020. I 
høst har derimot oppblomstring av koronasmitte ført til at universitetsledelsen har bedt 
fakultetene om å vurdere alle planlagte arrangementer denne høsten. Forskningsdagen er et 
positivt og miljøskapende tiltak, men grunnet usikkerheten rundt en ev. oppskalering av 
smittevernstiltak er det grunn til å anbefale å utsette eller avlyse arrangementet. 
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Programsensorsamlingen er derimot såpass mye mindre at selv en kort fellesdel bør kunne 
være gjennomførbar hvis man kan finne et egnet lokale. 

 

Forslag til vedtak  
Programrådet vedtar: 

1. Programsensorsamlingen avholdes som foreslått 11.-12. november med besøk i 
fagmiljøene en av dagene og en kort fellesdel andre dagen.  

2. Programrådsleder og programkoordinator for lektorutdanningen tar på seg å lage 
forslag til program for samlingen i samarbeid med fakultetene.  

3. Forskningsdagen utgår i 2020, enten i sin helhet, alternativt utsettes den til januar 
2021.  

4. Dersom Forskningsdagen utsettes til januar 2021 bør Programrådet allerede nå 
vurdere aktuelle datoer i uke 2-4 og vurdere opp mot en ev. 
Lektorutdanningskonferanse i februar. 
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  8. september 2020       ephorte: 20/452 
 

Bakgrunn 
3. juni 2020 behandlet styringsgruppen for lektorutdanningen sak 23/20 Ny samlet frist for 
opptakskrav og tilbud i fagmodell praktisk-pedagogisk utdanning 
(https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_3._juni_2020_s
tyringsgruppen_for_lektorutdanningen_0.pdf).  

Programrådet har også tidligere vurdert behovet for en tidligere og samlet frist for innmelding 
av fag til to- og ettfagsmodell på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og revisjon av 
opptakskrav/fagkrav. Denne var tidligere 1. desember, en frist som ble vurdert som lite 
gunstig med tanke på rekruttering og informasjon til potensielle søkere i god nok tid.   

Styringsgruppen vedtok følgende:  

1. Felles frist for å melde inn reviderte opptakskrav/fagkrav PPU settes til 20. august  

2. Felles frist for å melde inn hvilke fag som skal lyses ut i ett- og tofagsmodellen PPU settes  
    til 20. august 

Fakultetene har meldt inn sine justeringer og Programrådet bes om å vedta de foreslåtte 
endringene slik at informasjonen kan oppdateres på uib.no for potensielle søkere i god tid.  

Verken Det humanistiske fakultet eller Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har meldt 
inn endringer i opptakskrav eller fagtilbud for PPU for kommende studieår. Innmeldinger fra 
Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet er vedlagt saken. 

På denne nettsiden: https://www.uib.no/utdanning/lektor/49501/korleis-s%C3%B8ke-opptak-
til-ppu finnes: 

 nåværende fagtilbud på PPU i ett- og tofagsmodell 

 lenke videre til nåværende opptakskrav 

 
Forslag til vedtak 
1. Programrådet vedtar fakultetenes reviderte opptakskrav/fagkrav for kommende studieår. 

2. Programrådet vedtar fakultetenes innmelding av hvilke fag som skal lyses ut i ett- og  
    tofagsmodellen PPU for kommende studieår. 

 

 

 

01.09.2020/ANNGJ 
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VEDLEGG 1: SVAR FRA DET PSYKOLOGISKE FAKULTET 
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VEDLEGG 2: SVAR FRA DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET 
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                                  Vedtakssak   
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  8. september 2020       ephorte: 20/452 
 

Gjennom Utdanning i Bergen, arbeider utdanningsinstitusjonene med å bistå fremtidige 
studenter i å ta bevisste og veloverveide studievalg (www.opendag.no). Et ledd i dette er 
arrangementet “Åpen dag”, hvor elever får anledning til å besøke de enkelte studiestedene, 
få en smakebit på studentlivet og de ulike utdanningene som tilbys. Utdanning i Bergen har 
koordinert arrangementet siden 2018, men UiB har arrangert Åpen dag i en årrekke.  

Lektorutdanningen arrangerte Åpen dag for første gang i februar 2020 med godt oppmøte på 
alle arrangementene (to på Det humanistiske fakultet og to på Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet).  

Åpen dag 2021 

Søndag 
14.02. 

Åpen dag – Student for en dag 
Hovedmålgruppen er tilreisende elever fra andre fylker. 
Det er valgfritt å ha program denne dagen. 

Mandag 
15.02. 
Dagtid 

Åpen dag – Student for en dag 

Mandag 
15.02. 
Kveldstid 

Åpen dag – Student for en dag 
Det er valgfritt å ha kveldsarrangement på mandagen. 

 

I 2021 arrangeres Åpen dag 15. februar, med mulighet for søndagsarrangementer 14. 
februar for dem som ønsker det, ev. også kveldsarrangement 15. februar. 

Et vesentlig suksesskriterium for kvaliteten på arrangementene er, ifølge tidligere 
evalueringer, at fagmiljøene er delaktig i utviklingen og gjennomføringen av 
arrangementsinnholdet. Dette bør gjenspeiles i sammensetning av komité.  

Forslag til vedtak 
1. Programrådet vedtar at lektorutdanningen skal ha arrangementer på Åpen dag i 

2021. 
2. Fakultetene bes (via brev i ephorte) om å oppnevne et medlem til en 

arrangementskomité som er ansvarlig for å utforme programinnholdet. Komiteen skal 
bestå av en fagdidaktiker, én pedagog, en studentrepresentant og 
programkoordinatoren for lektorutdanningen. Det forutsettes at komiteen innhenter 
bidrag fra resten av fagmiljøene. 

 
01.09.2020/ANNGJ 
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  8. september 2020       ephorte: 20/452 
 

Bakgrunn 
Desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp) ble varslet i Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst 
– tidlig innsats og kvalitet i skolen. Dekomp skal bygge opp om skoleeiers ansvar (kommuner 
og fylker) for å drive kvalitetsutvikling og stimulere til et langsiktig og sidestilt samarbeid 
mellom kommunene og lokale universitet/høgskoler (UH).  
 
Dekomp-ordningen og Kunnskapsdepartementets (KD) strategi Lærerutdanning 2025 sier at 
tidligere asymmetriske relasjoner skal bygges ned slik at relasjonene mellom de høyere 
utdanningsinstitusjonene og skolene blir mer jevnbyrdig. Lærerutdanning 2025 presiserer for 
eksempel hvordan skolene skal bli mer bevisste sin rolle og sitt medansvar som 
lærerutdannere for studenter som er i praksis. KD vil dessuten ha økt forskning om praksis 
med relevans for praksis. Dekomp skal bidra til å styrke allerede etablerte 
samarbeidsstrukturer gjennom å bygge kapasitet og kompetanse. UH skal involveres i 
kartlegging og analyse av kompetansebehov i tillegg til at de skal gi råd og levere innhold i 
det konkrete skolebaserte utviklingsarbeidet. 
 
Dekomp skiller seg fra «tradisjonell» etterutdanning ved at kompetansehevingen 
(profesjonsutviklingen) skal skje i kollektive prosesser og den skal være skolebasert. Dette 
betyr at skolens utviklingsarbeid må involvere og favne om hele kollegiet, en avdeling eller et 
trinn.  
 

Samarbeidsforum, økonomiske rammer og ansvarsfordeling 
De kommunale skoleeierne i Vestland er organisert i 10 kompetanseregioner, friskolene i to 
(ett for grunnskolen og ett for videregående) samt Fylkeskommunen som ett nettverk.  Alle 
de tre UH-institusjonene i Vestland fylke - Høgskulen på Vestlandet (HVL), Norsk 
Lærerakademi (NLA) og Universitetet i Bergen (UiB) – er involvert som samarbeidspartnere.  
 
Fylkesforum (samarbeidsforumet i fylket) er sammensatt av de sentrale aktørene: 
kompetanseregionene, UH-institusjonene, fagorganisasjonene, KS og Fylkesmannen. 
Forumet skal sikre at aktørene samhandler i tråd med ordningens intensjon og vilkår og at 
midlene blir fordelt på en forutsigelig og transparent måte. 
 
I Vestland har fylkesforum blitt enige om at Dekomp-midlene deles 50-50 mellom skoleeier 
og regional UH. Totalt ble det i 2019 tildelt NOK 13 512 999 til de tre UH-institusjonene. Av 
disse mottok UiB NOK 4 572 664. Det antas at størrelsen på midler vil ligge på omtrent 
samme nivå i 2020. 
 
I et møte i april 2019 ble det enighet mellom HVL, NLA og UiB om at UiB skal ha ansvar for 
de 57 videregående skolene i Vestland fylke, inkludert de 13 videregående friskolene. I 
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tillegg deler UiB ansvar med HVL og NLA i Bergen kommune og har noe aktivitet i Ytre 
Midthordland. 
 

Status for samarbeidet i de regionene der UiB har ansvar 
Når det gjelder samarbeidet i de regionene som UiB er inne i, er status følgende per august 
2020: 
 

 

Bergen kommune 
Det ble gjennomført et styringsgruppemøte 8. juni 2020. Astrid Tolo og Vigdis Berg deltok fra 
UiB. 
I møtet ble det bestemt at UiB skal samarbeide med skoler i Bergen om følgende prosjekter: 

 Fire skoler inngår samarbeid med UiB om «Praksisutforskende metode». SLATE er 
ansvarlig. 

 To skoler skal samarbeide med UiB om «Fokus på læring: Dybdelæring, kreativitet og 
formativ vurdering». Her bidrar pedagoger fra Institutt for pedagogikk (Iped) og 
fagdidaktikere fa HF ved UiB.  

Prosjektene vil gå over to år med oppstart i 2021. 
 

Ytre Midthordland 
Møte i styringsgruppen ble gjennomført 25. juni 2020. Vigdis Berg deltok fra UiB. 
SLATE har siden 2019 samarbeidet med to skoler om Teacher Inquiry into Student Learning. 
Samarbeidet fortsetter også neste år etter ønske fra skoleeier, og nye skoler vil ikke trekkes 
inn. 
 

Friskole-nettverket (videregående skoler) 
Det ble gjennomført et første drøftingsmøte 18. august med representanter fra nettverket for 
å diskutere prioriteringer og ønsker om videre samarbeid med UiB.  
 

Hva blir viktig fremover? 
Fremover vil det være viktig å få på plass en god intern organisering av og struktur rundt 
arbeidet slik at UiB både kan møte skolenes behov når det gjelder kvalitetsutvikling gjennom 
Dekomp. Dette handler om å sikre at det gis tid og ressurser til faglig ansatte som skal være 
med i ordningen. Det handler også om å ha en langsiktig strategi for å utvikle mer forskning 
knyttet til samarbeidsprosjektene. Videre er det et mål at Dekomp skal styrke de allerede 
etablerte samarbeidet med partnerskoler.    
 
Dekomp skal innebære minst mulig byråkrati og må organiseres og administreres så enkelt 
som mulig. Overordnet er hensikten at man ikke skal gjøre noe nytt, men styrke pågående 
arbeid, særlig eksisterende partnerskap i lærerutdanningen. 
 
Vestland fylke lyste ut midler til Dekomp-prosjekter våren 2020. Et kriterium for å få tildelt 
midler var at skolene skulle ha dokumentert erfaring med prosjektarbeid og at arbeidet med 
Dekomp skal styrke skolens utviklingskompetanse. Fylket mottok 8 søknader og har gitt 
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midler til 5 prosjekter: Flora vgs., Knarvik vgs., Sotra vgs., Årstad vgs., og til et samarbeid 
mellom universitetsskolene Amalie Skram, Bergen Katedralskole og Nordahl Grieg. 
 
Felles for alle prosjektene er at de skal rette seg mot skolenes arbeidsmåter, blant annet skal 
utviklingsarbeid inn i skolenes daglige rutiner. Utvikling skal være en integrert del av 
arbeidet, ikke noe man gjør ved siden av/i tillegg til daglig drift. Prosjektene blir nå (august 
2020) spisset og noe nedskalert. Både skoleeier og skolene arbeider for å identifisere behov 
som går på tvers av skolene slik at de kan samarbeide og det kan arrangeres felles 
workshops. Målet er at de første Dekomp-skolene skal kunne delta aktivt når nye skoler 
gradvis fases inn i Dekomp-arbeidet.  
 
Det er et mål å få til tilsvarende synergieffekter for Dekomp-samarbeidet ved UiB. Det er 
derfor behov for å klargjøre og konkretisere hva UiB ønsker å oppnå gjennom Dekomp, og 
hvordan arbeidet skal organiseres for å oppnå dette. 
 

Intern organisering 
Ansvaret for Dekomp skal i fremtiden ligge ved det kommendelektorsenteret. Vigdis Berg ble 
i mai ansatt i stilling som seniorrådgiver med spesielt ansvar for Dekomp. Helene Eide 
tiltrådte i stillingen som faglig koordinator for praksis 1. august, og ansvar for Dekomp er 
også en del av stillingen hennes. Begge stillingene rapporterer til Sølvi Lillejord som er 
fagdirektør for lektorutdanningen. I tillegg vil det i det videre arbeidet være viktig å trekke inn 
Kjersti Lea som leder for programrådet og Anne Homme, som er tilsatt i 100% stilling på Iped 
med midler fra Dekomp. 
 

Etablering av et Dekomp-utvalg 
I det videre arbeidet er det behov for god forankring i alle miljøer. Det er derfor foreslått at det 
etableres et eget utvalg med representasjon fra alle fakultet som møtes jevnlig og som har 
en rådgivende rolle i det videre arbeidet. 
Opprettelsen av et slikt utvalg vil være en mer formell videreføring av den faglige 
koordinatorgruppen som fulgte opp ordningen i 2018-våren 2019 ved UiB.  
 

Dekomp skal bidra til 
- At UiB er en attraktiv og foretrukket partner for skoleeieres utviklingsarbeid. 
- Strategisk bruk av Dekomp-midler ved UiB for å utvikle kvaliteten i lektorutdanningen 
- En intern struktur/organisering av Dekomp som gir synergieffekter for 

lektorutdanningen 
- Økt tverrfaglig samarbeid på UiB  
- Øke forskningen knyttet til lektorutdanningen 
- Styrke og utvikle samarbeidet med partnerskoler for å utvikle kvalitet i praksis. 

 

Følgende behov for avklaring og tiltak er identifisert 
- Å gjøre Dekomp kjent i alle relevante miljøer på UiB 
- Etablere en prosjektbasert finansieringsordning for Dekomp-prosjektene som gjør det 

aktuelt og attraktivt for lektorutdannere ved UiB å delta. 
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Planlagte aktiviteter og tiltak høsten 2020 
 

1) Møte med styringsgruppen for å orientere om planlagt arbeid – gjennomført 14. 
august 

2) Møte med instituttlederne i slutten av august for å orientere om ressurssituasjonen i 
Dekomp – gjennomført 27.august 

3) Møte med fagmiljøene på UiB (fagdidaktikere og pedagoger) for å informere om 
arbeidetmed Dekomp. Skoleier (Vestland fylke) deltar for å informere om prosjektene 
– planlagt uke 39-40 

4) Etablere prosjekter mellom UiB og skoler med oppstart tidlig 2021. 
5) Etablere et forum/nettverk/ressurssenter på UiB for videre arbeid med og 

erfaringsutveksling mellom deltakere i Dekomp.  
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  8. september 2020       ephorte: 20/452 
 

 

Studenttall høsten 2020 
2018 var et rekordår på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) fordi det var siste mulighet for 
søkere med opptaksgrunnlaget bachelorgrad eller tilsvarende. Året etter var det innført krav 
om mastergrad nasjonalt på PPU. Vedlegget viser tall i perioden 2018-2020 for PPU og 
lektorprogrammene våre, og vi ser at på PPU var det et dypp i søkertallene i 2019, mens de 
er på vei oppover igjen i 2020. 
 
Lektorprogrammene ved Det humanistiske fakultet har fått flere studieplasser i perioden som 
er vist og har også fått en god økning i studenter. Lektorprogrammet ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet fikk fem flere studieplasser i 2019 og ligger på samme nivå som 
2018 når det gjelder tall for møtt (oppmøte/semesterregistrering).  
 

Praksis høsten 2020 
Her er en oversikt over praksisemnene høsten 2020 og ca. antall studenter som skal ut i 
praksis i de ulike emnene. 

 
PPUPRA101 84 studenter 

KOPRA101 199 studenter 

KOPRA102 169 studenter 

KOPRA103 130 studenter 

LAPRA101 111 studenter 

 

Kort om praksisemnene 
 
PPUPRA101 – Praksis i første semester på praktisk-pedagogisk utdanning 

Praksisen innebærer veiledet undervisning i skolen og er knyttet til pedagogikk- og 
fagdidaktikkemnene. Praksis innebærer normalt både observasjon av undervisning, 
undervisning alene og i samarbeid med medstudent(-er), og deltakelse i andre 
skolerelevante aktiviteter. Studentene skal lære å planlegge og gjennomføre gode lærings- 
og undervisningsøkter og vurdere disse ut i fra didaktiske og pedagogiske perspektiver. 
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KOPRA101 – Skolen og lærerrollen i praksis 

KOPRA101 er en introduksjonspraksis som skal gi erfaring med skolen sett fra lærerens 
perspektiv. Som student skal du følge en lærer i hans/hennes arbeidshverdag, og du skal 
aktivt observere lærerens roller og oppgaver. Praksis gjennomføres normalt i grupper på 2-5 
studenter. Hver skole tar som oftest imot flere grupper.  

 

KOPRA102- læringsprosesser 

KOPRA102 er andre praksisperiode i 5-årig lektorutdanning. KOPRA102 bygger videre på 
første semesters praksis og skal sette i gang refleksjon over undervisning i skolen ut fra 
pedagogiske og fagdidaktiske perspektiv. Det er obligatorisk å planlegge og gjennomføre 
minst én læringsaktivitet i en klasse eller en gruppe elever. 

 

KOPRA103 planlegging og evaluering av undervisning:  

KOPRA103 tredje praksisperiode og har en mer deltakende form enn 101 og 102. Som 
emnetittelen tilsier, skal du i løpet av praksis planlegge, gjennomføre og evaluere to til fire 
undervisningsøkter med utgangspunkt i læreplan og kompetansemål for faget. Minst én av 
undervisningsøktene skal være tilknyttet ditt fag2, men du kan også gjennomføre en økt i 
faget du har master i. 

 

LAPRA101 – Første langpraksisperiode 

Langpraksisperioden innebærer veiledet undervisning i skolen og er knyttet til pedagogikk- 
og fagdidaktikkemnene. Praksis innebærer normalt både observasjon av undervisning, 
undervisning aleine og i samarbeid med medstudent(-er), og deltakelse i andre 
skolerelevante aktiviteter. Studentene skal lære å planlegge og gjennomføre gode lærings- 
og undervisningsøkter og vurdere slike ut fra didaktiske og pedagogiske perspektiver. 
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VEDLEGG: SØKNADS- OG OPPTAKSTALL 2018-2020 PÅ PPU OG FEMÅRIG LEKTOR 

 

 

 


