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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 

Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 

 

Innkalling til møte i programrådet for lektorutdanningen 
Møte 5 2018 
 

Tidspunkt 31.  august 2018, kl. 14:00-16:00 

Møtested: Langesgate 1 - glasshuset 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 28. mai 

Protokollen er sendt ut.  

 

III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

 

Drøftingssaker 

Sak 39/18       Utdanningsvalg-emne som tema i lektorutdanningen 

Notat fra Studieadministrativ avdeling og Det Humanistisk fakultet 

Sak 40/18       Bekymringsmelding fra praksisutvalget  

Notat fra Studieadministrativ avdeling og Bekymringsmelding og skisse til tiltak fra 
Praksisutvalget  

Sak 41/18       Om praksis for ettfagsstudenter på PPU   

   Notat fra Studieadministrativ avdeling og Notat fra Praksisutvalget  

Sak 42/18       Frokostmøte 20. November  

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

Sak 43/18      Forskningsdagen 22. November  

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

Orienteringssaker 

Sak 44/18       Endringer i fordeling av praksisbesøk ved HF i PPU for studieåret 18/19 

Notat fra Studieadministrativ avdeling og Notat fra Det Humanistiske fakultet 

 

Sak 45/18       Konsekvensutredning av fag 2 i lektorutdanningen ved HF 

                        Notat fra Studieadministrativ avdeling og Notat fra Humanistisk fakultet 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 31. August 2018      ephorte: 18/5269 
 

Bakgrunn:  

Fokuset på bevisste utdanningsvalg har økt i skolen de siste årene. Faget utdanningsvalg i 9. trinn har 

vært en del av Kunnskapsløftet siden 2006, med en revidert læreplan fra skoleåret 2015/2016. I 

tillegg har det i økende grad vært fokus på veiledningstjenester knyttet til høyere utdanning på 

videregående skole. I Hordaland fylkeskommune ivaretas satsingen på utdanningsvalg gjennom 

Karriere Hordaland.  Ved UiB har bevisste utdanningsvalg også blitt tematisert under Åpen dag 2018. 

Selv om utdanningsvalg er satt på agendaen hos de fleste aktørene med tilknytning til skoleverket, 

finnes det per dags dato ikke noe tilbud for kompetanseutvikling i dette feltet innenfor 

lektorutdanningene ved UiB. Det er naturlig å anta at det fleste lærere i skolen vil få spørsmål knyttet 

til utdanningsvalg, og det vil i så måte være en nyttig overførbar ferdighet for alle lektorstudentene.  

PUHF ber programrådet om å diskutere saken, og se om det er åpninger i studieplanene til 
lektorutdanningene ved UiB for å ta opp utdanningsvalg. Leder for Karriere Hordaland, Kjell Helge 
Kleppestø, er interessert i å bidra med sine erfaringer fra feltet. Det kan tenkes at utdanningsvalg kan 
tematiseres i forbindelse med en praksisperiode, f.eks. gjennom et eget temaseminar. Det er 
ønskelig at det tilbys til alle lektorstudentene uavhengig av fagkombinasjon 

 

Drøftingsspørsmål:  

 Er det rom for utdanningsvalg-emne i lektorutdanningen?  

 Kan utdanningsvalg-emne kobles til et eget temaseminar?  

 Hvordan skal dette følges opp videre? 

 

06.07.2018/DEFL og JJH 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 31. August 2018      ephorte: 18/5269 
 

Bakgrunn:  

Praksisutvalget fremmet en bekymringsmelding til Styringsgruppen for lektorutdanningen 
31.05.2108 vedrørende kapasiteten for praksisopplæringen i undervisningsåret 2018/2019 
som følge av at flere studenter vil bli tatt opp til PPU.  

Det er tatt opp 122 studenter på ettfagsmodellen, og 135 studenter på tofagsmodellen 
studieåret 2018/2019.  

Bekymringsmeldingen tar for seg følgende:  

 Kapasitetsproblemer ved praksisskolene (spesielt ved ungdomskolene)  

 Kvalitetene i praksis, store studentgrupper kan forringe den faglige kvaliteten i 
praksis.  

 Parpraksis erstattes med praksisgrupper på 3-4 studenter. Som gir studentene 
mindre individuell praksis.  

 Ettfagsmodell studenter som ikke får fylt opp sin kvote av minimums 60 timers 
undervisningspraksis i sine fag.  

 Kollisjon av praksisperioder mellom de ulike lektorutdanningene.  

Styringsgruppen ba Praksisutvalget skissere aktuelle tiltak som kan iverksettes for å kunne 
behjelpe kapasitetsproblemene. 

Praksisutvalget formulerte følgende tiltak som kan iverksettes eller har blitt iverksatt:  

 Rekruttering av nye skoler 

 Endring i praksisordningen (økt standardstørrelse på praksisgrupper) 

 Tilpassing av ettfagsmodellen, ved framtidige opptak kun gi opptak til de studenter 
som har ett-fag i norsk eller matematikk.  

 Praksisbesøk, endring i modell for besøk fra pedagoger og fagdidaktikere.  

 Utvidelse av praksisbegrepet.  

 

Drøftingsspørsmål:  

Hvordan kan bekymringsmeldingen samt tiltakene følges opp videre? og kommer med 
tilrådning til vedtak til styringsgruppen.  

 

20.08.2018/ DEFL 
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Bekymringsmelding om kapasitet for praksisopplæring, 2018/2019 

 
Årets søknadsfrist for ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) har gått ut og det er svært 
mange som har søkt innen fristen sammenlignet med tidligere år. Vi må anta at mange av 
søkerne er godt kvalifiserte til å ta PPU. Det er trolig flere grunner til det økte søkertallet. En 
viktig årsak er at det i årets opptak er siste mulighet for kandidater som ikke har mastergrad 
å bli tatt opp til PPU. Konjunkturer i arbeidsmarkedet kan også være medvirkende årsak.   
  

Vedtaket om at studenter som er kvalifisert i ett undervisningsfag skal tilbys studieplass er 
innført for at flest mulig av de tilgjengelige studieplassene ved PPU fylles opp. Det er naturlig 
at Universitetet i Bergen ønsker å nå måltallene fastsatt av Kunnskapsdepartementet, og å 
kunne tilby flest mulig kvalifiserte søkere en studieplass ved vår institusjon.   
  

Universitetet samarbeider med mange skoler i Bergensområdet hvor studenter på femårig 
lektorutdanning (5LU) og PPU har praksis. UiB er med andre ord svært avhengig av at 
skolene har stor nok kapasitet til å ta imot våre PPU og 5LU-studenter. Med årets søkertall vil 
kapasiteten ved praksisskolene bli en stor utfordring, noe praksisutvalget ser på med 
bekymring. Vi er særlig bekymret for at økt studenttrykk kan føre til forringelse av den 
faglige kvaliteten av praksis. Et av kjennetegnene for UiBs praksisopplæring for 
lærerstudenter har vært at praksis i stor grad er individuell eller gjennomføres i par. Dette 
sikrer hver enkelt lærerstudent mye undervisningserfaring i en realistisk klassesetting.   
  
Praksisutvalget er bekymret for kvaliteten i praksis generelt og for studenter på 
ettfagsmodellen spesielt. Studenter på PPU skal ha minimum 60 timers undervisningspraksis 
i løpet av hver praksisperiode (30 dager), alt for å sikre at studentene får øve seg på å 
undervise i sine fag, vise progresjon over en periode, og føle mestring i 
undervisningssituasjonen. Studenter som tas opp på ettfagsmodell kan få store problemer 
med å oppnå 60 timers undervisningspraksis, og vil i noen tilfeller måtte ha 3-4 
praksisklasser for å oppnå tilstrekkelig undervisningspraksis. På mindre skoler vil denne 
studentgruppen måtte ha praksis i alle klassene på skolen. Praksisutvalget ser spesielt 
kapasiteten i ungdomsskolen som et problem, siden vi her konkurrerer med HVL og NLA om 
praksisplasser for studenter. Også på videregående skole kan det imidlertid bli problemer å 
tilby gode praksisplasser for studenter med kun ett undervisningsfag. Filosofi og historie, 
religion og geografi er eksempler på fag som UiB tilbyr didaktikk innenfor, men som er små 
undervisningsfag i den videregående skolen.  
 
UiBs satsing på partnerskoler gjør at vi har fått gode avtaler med flere ungdomsskoler. I 
avtaleperioden vi er inne i nå (2018-2020), har vi gått fra syv ungdomsskoler til 11. UiB har i 
tillegg god dialog med fylkeskommunen, Bergen kommune og de andre skoleeierne i 
området. Dialogen er bedre enn på lenge, og det er positivt for å sikre kvaliteten på praksis. 
Satsingen UiB som institusjon har gjort på lærerutdanning de siste årene, vil på sikt gi 
avkastning i form av økt kvaliteten på utdanningen generelt, inkludert på 
praksisopplæringen.   
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Vi er altså inne i en positiv utvikling med hensyn til dialog med skoleeier og partnerskap med 
skoler i Bergen og omegn. Den estimerte økningen av studieplasser gjør imidlertid at 
kapasitetsproblemet ikke alene løses av partneravtalene, eller med dialog på ledelsesnivå.  
 
Det siste året har PPU-studenter blitt plassert i praksisgrupper på tre studenter, for at vi skal 
være i stand til å tilby studentene praksisplass. Ordningen har vist seg å ikke fungere 
optimalt, blant annet fordi studentene får mindre individuell undervisningspraksis. 
Praksisutvalget frykter at UiB må fortsette å plassere studenter i grupper på tre, og 
er derfor bekymret for kvaliteten på praksisopplæringen. Praksisadministrasjonen ser heller 
ikke bort ifra at det kan bli aktuelt å plassere studenter i grupper på fire, dersom dette blir 
nødvendig for å sikre alle studentene praksisplass. Dette fraråder vi, siden vi er av den 
oppfatning at det vil kunne forringe kvaliteten på praksis, og dermed kvaliteten til UiBs 
lærerutdanning. Utvalget anerkjenner samtidig at praksisadministrasjonen er nødt til å finne 
løsninger innen begrensede rammer, altså ved å plassere studentene på de skolene UiB har 
praksisavtaler med, og andre skoler som har kapasitet ved forespørsel. Utvalget er bekymret 
for at UiB kan komme i en situasjon hvor ikke alle studenter får praksisplass i studieåret 
2018/19.    
 

Lektorutdanningen og praksis  

 

I tillegg til at PPU-studenter med ett og to undervisningsfag i fagkretsen skal ut i praksis, skal 

vi gi kvalitet i praksisopplæringen til studentene på PPU-deltid, samt flere hundre studenter på 

5LU. På 5LU introduseres studentene til skolen så tidlig som mulig, og etter fem uker på 

studiet skal 180 studenter ha kortpraksis ved en ungdomsskole. Praksisperioden sammenfaller 

delvis med langpraksis.  

 

Som resultat av målrettet arbeid, er det bedre gjennomføring på 5LU enn på lenge. Det betyr 

at kullene som skal ta praksisemner knyttet til 3. og 5. semester også er store. Disse 

praksisperiodene går parallelt med langpraksis for PPU og 5LU. Studentene skal hovedsakelig 

ha praksis i videregående skoler kommende høst, samtidig som det som ser ut som et 

rekordstort PPU-kull skal ha praksis i samme skoleslag. Eksempelvis kan vi i uke 40 få behov 

for over 400 praksisplasser i videregående klasser i Bergen og omegn. Dette er en økning på 

om lag 150 plasser i forhold til forrige år.  

 

Totalt sett viser prognosene for søkertall og behovet for praksisplasser en stor økning 

kommende studieår. Vi gleder oss naturligvis alle over at UiB tilbyr utdanningsløp som er 

attraktive for søkere, og som holder på eksisterende studenter. Praksisutvalget er imidlertid 
organet ved UiB som er ansvarlige for at praksisopplæringen skjer i tråd med nasjonal 
rammeplan og UiBs emnebeskrivelser. Vi ser med bekymring på hvordan praksis skal kunne 
gjennomføres etter de kvalitetsmål vi vanligvis opererer med, og vi ønsker med dette å 
orientere styringsgruppen om situasjonen.   
 

 

For praksisutvalget, 

 

Johan Lie (leder) og Hege Ekeland (sekretær) 
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«Viser til bekymringsmeldingen som ble fremmet av praksisutvalget.  Styringsgruppen har fått 

videresendt notatet. Vi ber at praksisutvalget skisserer noen løsninger / alternativer til hvordan 

utfordringen kan løses. Dette er viktig informasjon for at styringsgruppen skal kunne ta en informert 

beslutning.»  

 

Skissering av tiltak og alternativer som har blitt eller som kan 

implementeres. 

 

1. Vi har et sterkt behov for å rekruttere nye skoler 

Konkurransen med andre institusjoner gjør at det er begrenset hvor mange skoler vi faktisk kan 

benytte i praksisopplæringen for UiB-studenter.  Vi har allerede satt i gang tiltak for å øke antallet 

praksisplasser gjennom møte med Bergen Kommune, seksjon skole (Morten Fahlvik og Jan Ove 

Johansen), som informerer alle rektorer ved ungdomsskoler i Bergen Kommune om den prekære 

situasjonen, og oppfordrer alle skoler til å være åpne for å tillate flere praksisplasser.  

Tiltak: møte mellom Bergen Kommune og UiB er allerede gjennomført. Tilsvarende møte med 

Fylkeskommunen vil bli gjennomført tidlig i høstsemesteret. 

2. Endring av praksisordning 

For å få gjennomført praksis for et så stort kull som det kommende kullet, må praksisordningen med 

en til to studenter pr. praksisparti endres. UiB er kjent for modell med individuell- og parpraksis. Vi 

må til neste semester utvide til at standardsammensetning er grupper av tre studenter. Studenter 

som tidligere har vært i grupper av tre og fire har i emneevaluering kommet med negative 

tilbakemeldinger om dette, men likevel må dette prioriteres som et ekstraordinært tiltak for neste 

semester. Større studentgrupper fordrer imidlertid tett oppfølging mellom koordinator og 

praksislærer for smidig gjennomføring.  

Tiltak: øke standardstørrelse på praksisgrupper. 

3. Ettfagsmodell 

Ettfagsmodellen er problematisk på ungdomstrinnet på enhver skole. Foruten norsk og matematikk 

blir det svært vanskelig å oppnå stort nok timetall for studentene. Som kjent har andre fag bare 

undervisning to til tre timer per uke for hver klasse. Studenter med ett fag av denne typen må 

dermed involveres i mange klasser (kanskje alle klassene på mindre skoler) for å oppnå det ønskelige 

timeantallet i dette ene faget. Også på videregående trinn er det problematisk. For eksempel er 

religion og etikk et fag med tre timer per uke – kun i 3. klasse, samtidig som det ikke er et fag på 

yrkesfaglig studieretning. Det begrenser antall skoler som tilbyr faget, samt at det krever at 

studentene underviser i flere klasser. Det kan derfor bli nødvendig å utplassere studenter som er på 

ettfagsmodellen i fag de ikke har kompetanse i fra UiB, selv om dette vil svekke vår praksismodell.  

Tiltak: unngå opptak for studenter med ett fag, bortsett fra norsk og matematikk. 
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4. Praksisbesøk fra pedagoger og fagdidaktikere.  

Internt på universitetet vil den varslede økningen også kunne føre til et kapasitetsproblem. 

Studentene skal ha praksisbesøk fra UiB, og hver student skal ha to besøk per semester (30 dager). 

Med et stort antall studenter blir det vanskelig å få kabalen med besøk til å gå opp, og det vil føre til 

at det er svært mange voksne i klasserommet (4 studenter, besøk fra UiB og lærer). Vi er redd det 

ikke blir autentiske praksissituasjoner. Vi har tidligere brukt en del eksterne pedagoger og 

fagdidaktikere for å få gjennomført et tilstrekkelig antall praksisbesøk. For pedagogene sin del, vil det 

bli endringer i hvordan praksisbesøk blir gjennomført, noe som kan lette på situasjonen.  

Tiltak: pedagogiske praksisbesøk blir gjennomført etter ny modell (ikke beskrevet her), samt at det 

ved behov blir brukt eksterne fagdidaktikere til noen av praksisbesøkene. 

5. Utviding av praksisbegrepet 

Som et svar på økt antall studenter og økende antall praksisdager i skolen ser vi oss nødt til å utvide 

praksisbegrepet til å omfatte flere arenaer enn klasseromsundervisning. Dette har vi til dels allerede 

implementert ved å innføre et antall campusdager ved MN-fakultetet. Disse campusdagene består av 

seminarer og undervisning som er tett knyttet opp mot praksis i skolen. I tillegg inngår også 

tverrfaglige temaseminarer (IKT, demokrati, mobbing etc.) som en del av praksis. Men for fremtidige 

semestre kan det være nødvendig å utvide praksisbegrepet enda noe. Her er det arbeid på gang, 

blant annet kan vi se for oss at studenter tilbringer noen dager praksis (mer eller mindre veiledet) for 

eksempel ved Universitetsmuseet, Vitensenteret i Bergen, Raftostiftelsen, Røde Kors Leksehjelp etc. I 

tillegg kan vi se for oss at en eller flere praksisdager kan knyttes opp mot at studenter arbeider med 

ulike videocase som illustrerer viktige problemstillinger som kan dukke opp i en lærers hverdag. Her 

er det viktig å understreke at studenter som er ute i praksis føler det som lite hensiktsmessig å ha 

mye obligatorisk undervisning på campus i praksisperioden. En ytterligere utviding av 

praksisbegrepet må ta hensyn til dette. 

Tiltak: undersøke hvilke muligheter vi har for å utvide praksisbegrepet, noe som ikke kan 

gjennomføres uten en sterk pedagogisk og fagdidaktisk tilknytning.    

Oppsummert: for å gjøre det mulig å gjennomføre praksis for et så stort kull som det vi får neste 

semester, vil vi gjennomføre alle tiltak nevnt her, selv om noen av tiltakene vil kunne føre til at vi 

midlertidig går på bekostning av noen av de gode kvalitetene lærerutdanningen ved UiB er kjent for å 

ha. 

 

For praksisutvalget, på epostsirkulasjon 

 

Johan Lie og Hege Ekeland 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 31. August 2018      ephorte: 18/5269 
 

Bakgrunn:  

Praksisutvalget melder inn sak vedrørende praksis for ettfagsstudenter på PPU. 
Ettfagsmodellen gir noen utfordringer til at den enkelte student skal få fylt sin praksistid (60 
timer) i fag som ikke er store undervisningsfag i den videregående skole. Dette gjelder 
eksempelvis fag som geografi, religion og etikk. 

Det er ikke enighet i praksisutvalget om det foreslåtte regeltillegget, og det er ikke ønskelig at 
det skal være av en varig karakter. Ordningen vil evalueres og er en pragmatisk løsning med 
hensyn til årets økte studenttall.   

Praksisutvalget vurderer at det er hensiktsmessig å endre regelverket for praksis til å 
inkludere følgende avsnitt:  

“For studenter som tar PPU etter ettfagsmodellen er antallet timer undervisningspraksis 
60 som i tofagsmodellen. Disse undervisningstimene skal fortrinnsvis gjennomføres i 
eget fag, men i enkelte mindre fag vil dette ikke være praktisk gjennomførbart. I disse 
tilfellene vil praksislærer sammen med studenten legge opp til undervisningspraksis og 
hospitering i andre fag for maksimalt 30 av undervisningstimene.”  

 
 

Drøftingsspørsmål:  

Bør den overnevnte regeltilføyingen inngå i regelverket for praksis?  Programrådets 
tilrådning vil bli behandlet videre i styringsgruppen.  

 

23.08.2018/ DEFL 
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Om praksis for ettfagsstudenter på PPU 
 
 
Den ettårige praktisk-pedagogisk utdanningen (PPU) har ved vår institusjon vært kjennetegnet 
av en praksisordning med stor grad av individuell praksis, hvor studentene får mye øvelse på 
å undervise i fagene de er tatt opp til ved studiet. Frem til høsten 2018 var det et krav at 
studenter som søkte PPU måtte kvalifisere i to fag for å få opptak til studiet.  

 
Men fra og med høstsemesteret 2018 er det altså åpnet opp for å tilby praktisk pedagogisk 
utdanning også for studenter med bare ett skolefag. Dette betyr at for disse studentene blir 
praksisperioden ikke fordelt på to fag, men at all praksis i utgangspunktet må knyttes opp mot 
ett fag.  
 
Universitetet i Bergen må forholde seg til forskrift om nasjonal rammeplan for PPU-heltid, som 
sier at det skal være 60 praksisdager i løpet av studiet. På UiB er dette løst ved at praksis er 
organisert i to like praksisperioder på 30 dager henholdsvis høst og vår. UiB har i tillegg 
utarbeidet en definisjon av hva en praksisdag innebærer, for å sikre at studentene får en 
kvalitativ god praksisopplæring. Definisjonen av en praksisdag er at man er tilstede på skolen 
i seks skoletimer hvor undervisning (alene, i gruppe, observasjon), veiledning, forberedelse til 
undervisning og vurdering, etterarbeid, møter etc. inngår. Videre sier UiBs definisjon av 
praksisdag at minimum 1/3 av den totale praksisen skal være undervisningspraksis (altså egen 
undervisning, undervisning i grupper eller observasjon av undervisning). For PPU betyr det at 
studentene skal gjennomføre 60 timer undervisning i hver praksisperiode.  
 
For studenter som er tatt opp til ettfagsmodellen vil dette kravet bli vanskelig å innfri. Ettersom 
UiB har gitt opptak til studenter på ettfagsmodellen med fag som er svært små, er kravet til 
undervisning noe som må adresseres.  
 
For store fag som norsk og matematikk gir ikke ettfagsmodellen store utfordringer for 
studentene med hensyn til å nå kravene som er satt til undervisningspraksis, rent sett bort i fra 
at det er tatt opp mange studenter i år. Men for mindre fag vil det bli utfordrende for 
ettfagstudentene å oppnå et tilstrekkelig antall undervisningstimer i hvert spesifikke fag. 
Studenter kan ikke få fritak fra kravet om 30 praksisdager, siden dette er hjemlet i forskrift om 
rammeplan for PPU. Likevel må UiB gjøre det mulig for studentene å gjennomføre praksis 
innenfor kravene institusjonen selv har satt. Det betyr i så fall at vi må gjøre om på kravet om 
60 fagspesifikke undervisningstimer per praksisperiode.  Problemstillingen om å få tilstrekkelig 
med undervisningspraksis blir særlig aktuell på ungdomstrinnet, men den viser seg også på 
videregående skole. I fag som geografi og religion og etikk møter studentene problemet 
allerede i sin første praksisperiode, som gjennomføres på videregående skole. Disse fagene 
tilbys bare på studiespesialiserende videregående skoler og bare for ett klassetrinn, hhv 1. 
klasse og 3. klasse. Geografi har to timer i uken, 90 minutter, mens religion og etikk har tre 
ukentlige timer. For å nå UiB-kravet må en student på geografi ha hele fem (5) klasser ved en 
skole, og i tillegg fordrer det at ingen av geografitimene er parallellagt i skolens timeplanen -
en faktor utenfor UiBs kontroll. En religionstudent må ha tre klasser (som ikke er parallellagt), 
og vil om hver eneste time går etter planen, ha 54 timer, noe som er under minimumskravet 
vårt. Samfunnsfag er også et lite fag i den videregående skolen med tre ukentlige timer, men 
her ønsker UiB seg fortrinnsvis praksis i programfag, som har 5 timer per uke på VGS 2 og 
VG3. Det gjør faget mindre sårbart. Med om lag 50 studenter på DIDASAK hvorav 10 på 
ettfagsmodell, kan det imidlertid også bli vanskelig å få nok praksisplasser i programfag til at 
alle studenter får tilbud om praksis i et programfag.  
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Det finnes ikke en ideell måte å løse dette på. Vi må inngå et kompromiss mellom at studentene 
får gjennomført praksis og at de får undervisningserfaring i sitt eget fag. Som institusjon bør vi 
ikke endre på kravet om 60 timer undervisningserfaring, men vi kan gjøre det mulig for 
studenter å ta deler av undervisningen i andre fag enn sitt eget. Det er ikke lett å sette en 
grense for hvor mange av timene som skal være i eget fag, her må veileder og praksislærer 
bruke skjønn. Vi foreslår at følgende formulering kommer med i regelverket for praksis:  

 
“For studenter som tar PPU etter ettfagsmodellen er antallet timer undervisningspraksis 
60 som i tofagsmodellen. Disse undervisningstimene skal fortrinnsvis gjennomføres i 
eget fag, men i enkelte mindre fag vil dette ikke være praktisk gjennomførbart. I disse 
tilfellene vil praksislærer sammen med studenten legge opp til undervisningspraksis og 
hospitering i andre fag for maksimalt 30 av undervisningstimene.”  

 
I tillegg vil det på grunn av den store økningen i studentantallet vil det for studieåret 2018/2019 
være nødvendig å gå over i fra en praksisorganisering der hver veileder har en til to studenter, 
til grupper av tre til fire studenter. Dette vil naturligvis kunne gå på bekostning av kvalitet av 
praksisopplæringen, men dette er en konsekvens av at antallet praksisskoler mer eller mindre 
er konstant selv om antallet studenter har hatt en betydelig økning dette studieåret. Inntaket 
av studenter er i år så stort at vi er bekymret for kvalitet av praksisopplæringen, og om vi i det 
hele tatt klarer å få tak i tilstrekkelig antall praksisplasser. 
 
Vi understreker at tiltakene som nå settes i verk er pragmatiske, og skal være av midlertidig 
art. Vi planlegger en evaluering for å finne ut av hvilke konsekvenser tiltakene har fått.  
 
 
For praksisutvalget, 
 
Johan Lie og Hege Ekeland  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 18/5269 

 

 

  

Sak 42/18 Frokostmøte 20.November 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                Drøftingssak   
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  31.august 2018      ephorte: 18/5269 

 

Bakgrunn:  

Det er fastsatt at den 20. November skal UiB i samarbeid med Utdanning i Bergen arrangere 
frokostmøtet med temaet; mangfold, demokrati og medborgerskap. Dette er viktig tema i nytt 
læreplanverk for grunnopplæring.  Frokostmøtet er rettet mot rådgivere og lærere i 
ungdomsskolen.  

 

Programmet er foreløpig slik:  

Tid Tittel  Innleder 

08:00 -08:30   Registrering og frokostservering    

08:30 -08:50  Åpning Dag Rune Olsen, Rektor ved UiB  

08:50 -09:30   Svein Ivar Angell  

09:30 -10:00 Demokrati og Medborgerskap Kjetil Børhaug 

10:00 -10:30     

 

 

Spørsmål:  

Det mangler en innleggs holder. Vi ber om innspill fra programrådet til aktuelle kandidater?  

Følgende har allerede meldt om at de ikke har anledning: Sissel Undheim, Rune Klevjer, 
Christian Sæle, Tone Hellesund og Marie Von der Lippe.  

 

 

20.08.2018/DEFL 

 

 

 

 

https://www.uib.no/personer/Dag.Rune.Olsen
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 18/5269 

 

 

  

Sak 43/18 Forsknings dag 22.November 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  31.august 2018      ephorte: 18/5269 

 

Bakgrunn:  

I møtet 23. april,sak 24/18 ble det vedtatt at forskningsdagen skal finne sted 22. november 
og at planlegging komiteen skal bestå av en representant fra hvert fakultet.  

Følgende medlemmer ble meldt inn:  

Heming Gujord – Det Humanistiske Fakultet  

Helga ( Kikki) Kleivein – Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet  

Edel Karin Kvam – Det Psykologiske Fakultet  

Rune Klevjer – Det Samfunnsvitenskapelige fakultet  

 

Spørsmål:  

Rune Klevjer er nå sykemeldt ut året og kan ikke stille i komiteen. Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet spør derfor om det er noen i programrådet kan ta over hans 
rolle.  

 

 

20.08.2018/DEFL  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 18/5269 

 

 

  

Sak 44/18 Endringer i fordeling av praksisbesøk ved HF 
i PPU for studieåret 2018/2019 

Notat fra Studieadministrativ avdeling og Notat fra 
Praksisutvalget  

    

                                 Orienteringssak  
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 31. August 2018      ephorte: 18/5269 
 

Bakgrunn:  

Det Humanistiske fakultet melder at det er økt studenttall ved PPU, noe som er gledelig men 
skaper utfordringer med tanke på praksisbesøk grunnet ressursmangel.  

Det Humanistiske fakultet legger fram en modell for praksisbesøkene 2018/2019 som gir ulik 
antall praksisbesøk for de studenter som tar engelsk, historie og religion (3) vs studenter 
som for eksempel har norsk, fransk, filosofi osv. (4). Dette er en modell som HF mener er 
nødvendig i år, og som ikke skal være en vedvarende modell.  

Modellene og beskrivelsen er i det vedlagte dokumentet fra HF.  

 

Programrådet tar orientering fra Det Humanistiske fakultet til orientering.  

 

23.08.2018/ DEFL 
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Praksisavviklingen på PPU studieåret 2018-19 

Vi viser til de svært gode søkertallene og opptakstallene på PPU ved UiB i år. Ved HF har vi omtrent 

dobbelt så mange studenter som normalt, med 77 studenter møtt på ettfagsmodell og ca. 71 på 

tofagsmodell. Økningen er størst på historie (som har en tredobling av studenttallet fra 30 til 90 

studenter), religionsvitenskap og engelsk.   

For studenter på ettfagsmodellen har fakultetet opprettet egne emner (DIDAHUM1 og DIDAHUM2) 

som tas i stedet for fagdidaktikk i fag 2. Disse emnene var i utgangspunktet ikke tenkt å inneholde 

praksis.  

For høsten 2018 er det tilført en 100 % stilling i historie en 50 % stilling på engelsk. Dette bidrar til å 

dekke ekstra undervisningsgrupper, men ikke fullt ut det økte ressursbehovet til praksisoppfølging og 

studentbesøk.  HF må dermed finne en løsning for håndteringen av praksisoppfølgingen i studieåret 

2018-19. Vi antar at dette er et toppår, og at studenttallet neste studieår ikke vil være like høyt.  

Fakultets- og instituttledelsen hadde 9. august et møte for å se på mulige løsninger på at man 

mangler tilstrekkelige undervisningsressurser til å dekke praksisoppfølgingen/-besøk for de store 

studentgruppene på historie, religionsvitenskap og engelsk.  

Didaktikkmiljøene ved instituttene har levert innspill til ledelsens forslag fra 9. august. 

Programutvalget for lærerutdanning ved HF (PUHF) hadde møte 21. august, og har levert en egen 

uttalelse.  

PPU-studenter ved UiB har normalt hatt fire praksisbesøk i løpet av året. Ett av disse gjennomføres 

av pedagogikk, tre av didaktikkmiljøene i undervisningsfagene.  

HF vil på bakgrunn av de to nevnte møtene og innspillene fra våre didaktikkmiljøer, legge frem 

forslag om følgende løsning for studieåret 2018-19:  

 

Antall praksisbesøk i PPU reduseres fra fire til tre for alle studenter i fagene historie, 

religionsvitenskap og engelsk. Besøkene fordeler seg på følgende måte (ikke kronologisk, rekkefølgen 

må avtales i koordineringsarbeidet i de nærmeste ukene): 

a) Tofagsmodell – engelsk, historie og religionsvitenskap 

Praksisbesøk Ansvarlig for gjennomføring 

1 Pedagogikk 

2 Fag 1 

3 Fag 2  

 

b) Ettfagsmodell – engelsk, historie og religionsvitenskap 

Praksisbesøk Ansvarlig for gjennomføring 
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1 Pedagogikk 

2 Fag 1 

3 DIDAHUM  

 

Tofagsmodell – andre fagkombinasjoner 

c)  

Praksisbesøk Ansvarlig for gjennomføring 

1 Pedagogikk 

2 Fag 1 

3 Fag 1/2   

4 Fag 1/2 

 

d) Ettfagsmodell – andre fag 

Praksisbesøk Ansvarlig for gjennomføring 

1 Pedagogikk 

2 Fag 1 

3 Fag 1   

4 DIDAHUM 

Dette innebærer en ulik praksisoppfølging mellom fagene i PPU, noe vi anser som uheldig. Når dette 
likevel er HFs forslag, skyldes det at vi i år ikke ser noen mulighet for å gjennomføre mer enn ett 
praksisbesøk for fagene historie, engelsk og religionsvitenskap på grunn av mangel på tilgjengelig 
fagpersonale. Selv med tilførsel av ekstra finansiering vil det være urealistisk å kunne hente inn 
kompetent fagpersonale til å avvikle praksisbesøk.  
 
Forskjellen er uheldig og foreslås bare for inneværende studieår.  
Vi ønsker med dette å informere programrådet og styringsgruppen for lektorutdanningen om hvilke 
løsninger HF vil iverksette for å løse utfordringene med praksisavviklingen i inneværende studieår, 
slik at styringsgruppen kan ivareta sitt ansvar for PPU-utdanningen som helhet.  
 
Vennlig hilsen  
 
 
Jørgen Magnus Sejersted 
Dekan  



 

 
22 

 

Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 18/5269 

 

 

  

Sak 45/18 Konsekvensutredning av fag 2 i 
lektorutdanningen ved HF 

Notat fra Studieadministrativ avdeling og Notat fra Humanistisk 
fakultet 

 

    

                                 Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 31. August 2018      ephorte: 18/5269 
 

Bakgrunn:  

Programutvalget for lærerutdanningen ved Det humanistiske fakultet (PUHF) ber Programrådet for 
lektorutdanningen å iverksette en konsekvensutredning i tilknytning til ressurser til fag II i 
lektorprogrammene ved Det Humanistiske Fakultet.  

PUHF ytrer en bekymring at grunnet den økte studentmassen vil være utordringer med å dekke inn 
ressurser til fagene som inngår fag II, noe som kan føre til at de vil måtte begrense tilbudet av 
emnekombinasjoner til studentene.  

Ressursproblematikken går igjen ved alle fakultetene som inngår i lektorutdanningen, på ulike måter. 
Dette blir også anerkjent i rapporten til Arbeidsgruppen for struktur og økonomi i lektorutdanningen.  

Det ligger utenfor programrådets mandat å gjøre vurderinger knyttet til de enkelte fakultetenes 
ressurssituasjon.  

Det er fakultetene som har ansvar for studietilbudene og allokerer ressursene innafor eget fakultet.  

Dersom fakultetene mener at det ikke er satt av tilstrekkelig med midler til å ivareta studietilbudet 
for lektorstudentene på en tilfredsstillende måte, bør det meldes inn som budsjettinnspill.    

 

Programrådet tar saken til orientering.   

 

 

27.08.2018/DEFL  
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Konsekvensutredning av fag II i lektorutdanningen ved HF  

Programutvalget for lærerutdanningen ved Det humanistiske fakultet (PUHF) ber programrådet om å 

igangsette en konsekvensutredning for ressurser knyttet til fag II i lektorprogrammene på HF.  

Bakgrunn 

Etter at antall studieplasser til lektorprogrammet med master i historie eller religionsvitenskap ble 

økt fast til 40 plasser, har Det humanistiske fakultet 100 studieplasser på lektorprogrammene ved 

hvert opptak. I løpet av en femårsperiode vil det si at det til enhver tid er rundt 500 aktive 

lektorstudenter ved HF. Det økte studentvolumet vil få konsekvenser for studieløpet som helhet, og 

særskilt for kapasitet på fag II i lektorutdanningen. Dersom Det samfunnsvitenskapelige fakultet i 

tillegg oppretter et eget lektorprogram med master i sosiologi, vil trykket på fag II ved HF øke 

ytterligere.  

For studentene som går på lektorutdanningen med master i historie eller religionsvitenskap, er det 

realistisk å anslå at en stor andel av studentene vil velge et stort språkfag som sitt fag II i 

lektorutdanningen. Studentene som går på første kull på dette programmet (2017-kullet) velger sitt 

fag II i begynnelsen av 4. semester, altså før våren 2019. Per i dag er det relativt få studenter som 

velger engelsk og nordisk som fag II (se tabell), men PUHF forventer at dette tallet vil stige kraftig fra 

og med våren 2019. I tillegg vil historiefaget, som per i dag er det mest populære valget som fag II (se 

tabell), få en stor økning i antall studenter siden kull vil ta historie som fag I og fag II parallelt.  

 

Valg av fag 2, MAHF-LÆFR og MAHF-LÆNO, kull 2016 

Fag MAHF-LÆFR MAHF-LÆNO Samlet  

Religionsvitenskap 10 4 14 

Historie 12 18 30 

Nordisk 4 - 4 

Engelsk 1 - 1 

Spansk 1 1 2 

Fransk  2 - 2 

Tysk - - - 

Sosiologi  2 9 11 
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PUHF mener at de store endringene som vil komme med tanke på fag II må konsekvens utredes. En 

slik utredning bør ta stilling til følgende momenter:  

I hvilken grad har fagmiljøene i fag II-tilbudet (spesielt engelsk og historie) tilstrekkelige 

ressurser til å beramme det økende studenttallet? 

 

- Dersom det ikke er tilstrekkelige ressurser per dags dato, bør det utredes hvor mye det økte 

studenttallet vil kreve i undervisningsressurser, veiledning, praksisbesøk m.m. 

  

- I hvilken grad er det realistisk at HF kan opprettholde et fritt valg av fag II i 

lektorutdanningen? Per i dag er denne valgfriheten noe av det som skiller UiB fra andre 

lektorprogram ved eksempelvis UiO og NTNU, der studentene må velge sitt tilleggsfag i 

forkant av opptaket. Det vil derfor være ytterst uheldig om lektorstudenter som har fått 

opptak ved UiB skulle miste denne valgfriheten underveis i studieforløpet. Dersom UiB 

ønsker å begrense valgmulighetene på grunn av det økte studenttallet må dette 

studieplanfestes og gjelde for kommende opptak. 

Siden utfordringene knyttet til fag II vil bli mer akutte allerede fra våren 2019, anbefaler PUHF at 

disse problemstillingene utredes så snart som mulig etter fellesferien, og innen semesterstart for 

studieåret 2018/2019.  

 

JJH, 27.06.2018 


