
Inga Staal Jenset

Førsteamanuensis, ILS, UiO

Progresjon for læring gjennom nye oppgavetyper



Oslo-modellen ved UiO

• Lærerutdanning for 8-13

• Ny lærerutdanningsmodell

implementert høsten 2012 

på PPU årsenhet og våren

2013 på lektorprogrammet



Opplæring på 
Campus

Opplæring ved 
UiOs 

praksisskoler

Studentoppgaver 
og eksamen

Progresjon

Visjon for nytt studiedesign

• Det skal være en klar 

sammenheng mellom 

teoriopplæring, praksisopplæring 

og opplæring via innleveringer og 

oppgaver

• Det skal være en klar progresjon i 

lærerstudentenes læringsforløp og 

med økende krav til å håndtere 

komplekse situasjoner utover i 

studieløpet.

(Klette m.fl. 2016)









Praksisanalyse 3. semester

• Eksamensdel A: Elevers læring i fag – en case

– Gitt problemstilling

– Intervjuguide 
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Praksisanalyse 3. semester

• Eksamensdel A: Elevers læring i fag – en case

– Gitt problemstilling

– Intervjuguide 

• Eksamensdel B: Undervisning i fag – en analyse av lærers 

praksis

– Lage problemstilling

– Observasjonsskjema og undervisningsplan

• Veiledningsseminar og veiledning på tekst



Videocase-eksamen 6. semester

• Analysere et videocase fra 

praksis

– Beskrive relevante hendelser

– Lage problemstilling og knytte til 

eget fag

• Ingen veiledning, men 

studentene analyserer videoer 

av undervisning også i 

forelesninger og seminar



Semesteroppgave 6. semester

• Ta utgangspunkt i et undervisningsopplegg gjennomført i 

praksis

– Lage problemstilling relatert til ett eller begge de overordnede

temaene «undervisning og læring» og «klasseledelse» 

• Støtte og veiledning

– Obligatorisk innlevering av deloppgaver underveis i praksis











Semesteroppgave 6. semester

• Ta utgangspunkt i et undervisningsopplegg gjennomført i 

praksis

– Lage problemstilling relatert til ett eller begge de overordnede

temaene «undervisning og læring» og «klasseledelse» 

• Støtte og veiledning

– Obligatorisk innlevering av deloppgaver underveis i praksis

– Obligatorisk innlevering av problemstilling

– Frivillig veiledningsseminar



FoU-oppgave 7. semester

• Selvstedig FoU-arbeid knyttet til studentenes egen

lærerpraksis

– Utvikler problemstilling, planlegger og gjennomfører en empirisk 

undersøkelse. Drøfter resultatene i lys av pedagogisk og fagdidaktisk

kunnskap

• Støtte og veiledning

– Obligatorisk veiledning på metodisk plan/forskningsdesign

– Frivillig veiledningsseminar på funn og analyser



• En uke med gruppearbeid med en case fra en skole: 
Videodata, intervjuer, loggdata, elevarbeider, elevsurvey

• Presenteres på postertorg

Analysepraksis 9. semester





• En uke med gruppearbeid med en case fra en skole: 
Videodata, intervjuer, loggdata, elevarbeider, elevsurvey

• Presenteres på postertorg

• Veiledes i seminar

• Praksis, og metodeforberedende!

Analysepraksis 9. semester







• Gir vurderingssituasjonene ved ILS studentene mulighet til å 

vise egen profesjonskompetanse?

• Innehar oppgavene er progresjon gjennom 5 år?

• Hva kan dere nyttiggjøre dere av dette, og hvordan?
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