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Til medlemmene i styringsgruppen for lektorutdanningen 
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Møte 3 2020 
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26/20 Søkertall 2020 
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27/20 Programrådsmøte 12. mai 2020 
Muntlig orientering ved leder av Programrådet  
 
 
28/20 Eventuelt 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  3. juni 2020        ephorte: 20/625 

____________________________________________________________ 
 

Det har vært vanlig å gjennomføre to-tre møter hvert semester.  

Forslag til møteplan for høstsemesteret 2020: 

 

23. september 10.00-12.00 

24. november 10.00-12.00 

 

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen vedtar forslaget til møteplan for høstsemesteret 2020. 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  3. juni 2020        ephorte: 20/625 

_____________________________________________________________ 
 

Utgifter knyttet til lektorutdanningen dekkes via ulike budsjetter. Noen av midlene avsettes 
sentralt, mens fakultetene avsetter midler til enkelte fellesarrangementer som finansieres etter 
en gitt fordelingsnøkkel.  

Kommentar til budsjett for 2019 og 2020 

For 2019 ble det satt av totalt 200 000 kr. til drift og 420 000 kr. til fellesarrangementer. For 
2020 var de tilsvarende tallene 485 000 kr. og 520 000 kr. I budsjettet for 2020 ble 
driftsbudsjettet oppjustert betydelig på flere punkter, noe som forklarer differansen på 285 000 
kr.: 

a) “Generelle driftskostnader” ble oppjustert fra 35 000 i 2019 til 100 000 for 2020 
b) Forskningsdag-potten ble oppjustert fra 60 000 til 80 000 kr. for 2020 
c) Det ble opprettet en egen post for “rekruttering lektorutdanning” på 200 000 kr. etter 

vedtak i styringsgruppen. 

 

Differansen på 100 000 kr. i budsjettet til fellesarrangementer, kommer av en kraftig 
oppjustering av potten til den årlige Lektorutdanningskonferansen fra 200 000 til 300 000 kr. 
etter et betydelig underskudd i 2019.  

Regnskap 2019 og 2020 

Regnskap for 2019 og regnskap per april 2020 er vedlagt. I regnskapet er det kun oppført 
utgifter som har en motpost i budsjettene. “Temaseminar” er en egen budsjettpost, og har 
derfor også en motpost i regnskapet, seminarene i 2019 ble finansiert via praksispotten og 
ikke som et spleiselag mellom fakultetene.   

 

Budsjett for 2021 
 

1) Driftsbudsjett 

 
Forslag for 2021 
 

Det anbefales å opprettholde budsjettnivået fra 2020 i stor grad, med ett unntak: 30 % av 
lønnen til programrådslederen dekkes via lektorprosjektet. Det er ønskelig å opprette en egen 
budsjettpost for 2021 for å synliggjøre dette. Driftsbudsjettet øker dermed tilsvarende med ca. 
250 000 kr. til 735 000. 
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 Posten “Generelle driftskostnader” beholdes til 100 000 kr. Posten skal dekke 
møtevirksomhet i regi av Programrådet, styringsgruppen, fagdirektør og andre 
relevante arbeidsgrupper. 

 Posten “Forskningsdag” beholdes til 80 000  kr. etter oppjustering i 2020. Det ble bare 
brukt 26 840 kr. i (november) 2019, men summen på 80 000 som ble tildelt for 2020 
foreslås likevel videreført også for 2021. Se neste punkt. 

 Det foreslås at posten “Forskningsdag” endrer navn til “Fagseminarer i 
lektorutdanningen” og kan brukes til å finansiere Forskningsdagen som før, men også 
andre faglige møterplasser/fagseminarer i lektorutdanningen. Ønsket er basert på 
innspill fra Programrådet og miljøet ellers om å utvide mulighetene for møteplasser på 
tvers for å samle og styrke miljøet faglig. 

 Beholde  “Rekruttering lektorutdanning” som en egen post på 200 000 kr for 
rekruttering til 5-årig lektorutdanning (5LU) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). 

 Det  settes av midler til en årlig Programsensorsamling på 30 000 kr. Ordningen med 
koordinerende programsensor har ikke blitt gjeninnført på nåværende tidspunkt. 
Programrådet har ikke ytret ønske om at ordningen skal gjeninnføres etter evaluering 
av programsensorrapportene for 2019. I 2019 ble det gjennomført en 
programsensorsamling med to dagers program. Dag 1 ble brukt til erfaringsutveksling 
på tvers for de tre sensorene, mens dag 2 hovedsakelig fant sted på hvert fakultet med 
møter i fagmiljøene.  

 

2) Budsjett for fellesarrangementer 

 
Forslag for 2021 

Når det gjelder budsjettet til fellesarrangementer, foreslås det å beholde posten til 
Lektorutdanningskonferanse på 300 000 kr, slik at det totale 2021-budsjettet for 
fellesarrangementer blir på 520 000 kr, som i 2020.  

 
Lektorutdanningen ved UiB er tverrfakultær og har mange involverte, både ved UiB og i 
skoleverket. For å ha en velfungerende utdanning av høy kvalitet, er ulike møteplasser  helt 
nødvendig. En av de viktigste møteplassene har vært den årlige lektorutdanningskonferansen, 
der målgruppen er ansatte i lektorutdanningen ved UiB, programsensorer og UiBs 
partnerskoler. I 2019 var antallet deltakere over 70 og i 2020 hadde det økt igjen til ca. 80 
deltakere. I 2020 ble det brukt i underkant av 270 000 kr på konferansen. 
 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar forslaget for 2021 til driftsbudsjett og 
fellesarrangementer. 

Konferanse og avslutningsseremoni finansieres av fakultetene i henhold til foreslått 
fordelingsnøkkel, og fakultetene avsetter penger til disse arrangementene i budsjettene sine. 
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Temaseminarene finansieres av de øremerkede midlene til praksis, dersom det er rom for 
det. Hvis ikke, finansieres de av fakultetene, etter gitt fordelingsnøkkel.  
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VEDLEGG 1: FORSLAG TIL BUDSJETT 2021 FOR  
                       LEKTORUTDANNINGEN  

 
Driftsbudsjett 
 
Det settes av midler sentralt til drift av lektorutdanningen.   

 
Drift av lektorutdanningen 

 
 Totalt kr  

 
 Programsensorsamling 

 
30.000  

 
 Generelle driftskostnader 

 
100.000 

 
Fagseminarer i lektorutdanningen (blant annet 
Forskningsdagen) 

 
80.000  

 
Rekruttering 5LU og PPU 
 

 
200.000 

 
30 % av lønnen til Programrådsleder 
 

 
250.000 

 
Studentaktiviteter 

 

 
 Felles programsamling  

 
15 000 

 
 Tilskudd FIL 

 
20.000 

 
Praksisutvalget 

 
40.000 

 
Sum totalt  

 
735.000 

 

Generelle driftskostnader omfatter utgifter knyttet til møtevirksomhet i regi av Programrådet, 
styringsgruppen, fagdirektør og eventuelle andre relevante arbeidsgrupper.  

Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL) får 35 000 kr i støtte per år, og av disse går 
15 000 kr til programsamling, som er en oppgave Programrådet har delegert til FIL.    

Summen som tildeles Praksisutvalget dekker utgifter i forbindelse med møter/seminarer for 
skoleledelse og praksisveiledere.  
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Budsjett for fellesarrangementer  
Budsjettet som gjelder fellesarrangementer i lektorutdanningen, inkluderer aktiviteter knyttet 
opp mot studiekvalitet og studentmiljø. Fellesarrangementene finansieres av fakultetene, etter 
følgende fordelingsnøkkel: HF 30%, MN 30%, PF 30%, SV 10%. 

Vi ser det som formålstjenlig å bruke den samme fordelingsnøkkelen på arrangementer i 
lektorutdanningen som skal dekkes av fakultetene. Fordelingen som er satt opp nedenfor, tar 
derfor utgangspunkt i gjennomsnittlig prosentvis deltakelse på konferansen fra de respektive 
fakultetene de siste årene, men vi har foretatt avrundinger som gjør at fordelingsnøkkelen kan 
overføres til andre arrangementer, som for eksempel avslutningsseremonien. 

 

 
Fellesarrangementer 

 
 Totalt kr  

 
Lektorutdanningskonferanse 

 
300.000 

 
Temaseminar 

 
150.000 

 
Avslutningsseremoni 

 
70.000 

 
Sum totalt  

 
520.000 

 

 
Lektorutdanningskonferanse 
Eksempel på fordeling av utgifter:  
 

HF:   30 % = 90 000 kr 

MN:   30 % =  90 000 kr 

SV:   10 % = 30 000 kr 

PF:   30 % =  90 000 kr 

SUM:             = 300 000 kr   

 

Temaseminar 
Siden temaseminar er en del av praksis, blir det foreslått at dette dekkes over 
praksisbudsjettet, dersom det er rom for det. Hvis ikke, finansieres temaseminarene av 
fakultetene, i henhold til oppgitt fordelingsnøkkel.  

Avslutningsseremoni 
Arrangementet er rettet både mot kandidater på 5LU og på PPU, og gjennomføres av HF, MN 
og PF, som er programeiere. Utgiftene deles på alle de involverte fakultetene etter samme 
fordelingsnøkkel som gitt ovenfor.  

 



 

 
11 

 

VEDLEGG 2: REGNSKAP FOR 2019 og 2020 

Regnskap 2019      Regnskap per april 2020 
Budsjetterte driftsmidler  

200 000  Budsjetterte driftsmidler  485 000   

Budsjetterte midler til fellesarrangement 420 000  

Budsjetterte midler til 
fellesarrangement 520 000   

       
Faktiske utgifter - drift    Utgifter - drift Budsjetterte Faktiske eller foreløpige (hvis avviklet)  
Programsensorsamling 15 728,99  Programsensorsamling 30 000 0  
Generelle driftskostnader 85 665,46  Generelle driftskostnader 100 000 9027,95  
Forskningsdag 26 840  Forskningsdag  80 000 0  
Fagutvalget for integrert lektorutdanning 
(FIL) 35 000  Rekruttering  200 000 200 000  
Praksisutvalget 40 000  FIL 35 000 35 000  
Totalt 133 906  Praksisutvalget 40 000 40 000  

   Totalt 485 000 284 028  
       
Faktiske utgifter - fellesarrangement    Utgifter - fellesarrangement Budsjetterte Faktiske (hvis avviklet)  
Lektorutdanningskonferanse 269 328  Lektorutdanningskonferanse 300 000 279 939  
Avslutningsseremoni 83 890,5  Avslutningsseremoni 70 000 0  
Temaseminar 150 000  Temaseminar 150 000 150 000  
Totalt 503 219  Totalt 520 000 429 939  
       

       
Resultat driftsmidler -3 234  Foreløpig resultat driftsmidler 2020   200 972  

Resultat fellesarrangement -83 219  

Foreløpig resultat fellesarrangement 
2020   90 061  
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Merknader 
       

1. Regnskapet viser kun postene som har blitt budsjetterte. Andre utgifter på lektorprosjektet er blant annet 
lønnsutgifter til frikjøp av programrådsleder. (Foreslått som egen post for 2021)   
2. Lektorutdanningskonferansen i 2019 overskred budsjettet. Den budsjetterte posten på 200 000 ble dekket etter standard fordelingsnøkkel for fakultetene,  
mens den overstigende summen utover det ble belastet på driftsbudsjettet, som derfor også gikk i minus. 
3. Temaseminarene inngår i budsjettet, og settes derfor opp som utgiftspost, selv om utgiftene i 2019 ble dekket via 
praksisposten.   
4. Generelle driftskostnader omfatter blant annet møtemat til Programråd, styringsgruppe og andre ev. 
arbeidsgrupper/nettverk.    
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Styringsgruppen for  

lektorutdanningen 
 
 

 

   
    
           ephorte: 20/625 

 

 

  

Sak 23/20 Ny samlet frist for opptakskrav og tilbud i 
fagmodell praktisk-pedagogisk utdanning  
Notat fra Studieavdelingen 
 

 

   Vedtakssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 3. juni 2020         ephorte: 20/625 

___________________________________________________________________ 
 

Bakgrunn  

I styringsgruppemøtet 22. januar ble fakultetenes revisjoner av opptakskravene til praktisk-
pedagogisk utdanning (PPU) behandlet i sak 1/20: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_styringsgruppe
mote_22._januar_2020.pdf. Disse ble innmeldt med felles frist 1. desember 2019. 

Sak 2/20 handlet om ettfagsmodellen på PPU, og var et brev til styringsgruppen fra 
Programrådet som tok opp momenter ved ettfagsmodellen som tok opp ønske om at 
ettfagsopptak kun skulle være tilgjengelig i de største fagene som et kvalitetstiltak. Brevet 
førte til at styringsgruppen ønsket seg en ny sak med større vekt på en vurdering av hva som 
regnes som små eller store fag for å kunne ta en informert beslutning om hvilke fag som 
skulle lyses ut kun i ettfagsmodellen.  

Den nye saken ble sendt ut på sirkulasjon 30. januar 2020: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sak_pa_sirkulasjon_30._januar_2020.pd
f og het Fag i ettfagsmodellen i Praktisk-pedagogisk utdanning 2020/21. Vedtaksforslagene 
ble vedtatt i sin helhet:  

1. Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar de foreslåtte justeringene av hvilke fag som 
skal lyses ut i ettfagsmodellen for studieåret 2020/21. Fagene som skal lyses ut publiseres 
deretter i tide til Søknadsweb åpner 1. februar og på uib.no.  

2. Styringsgruppen vedtar at innmelding av fag til PPU, både to- og ettfagsmodellen, skal 
gjøres innen samme frist for hele UiB, og sees i sammenheng med innmelding av 
opptakskravene for PPU. Dette må gjøres i god tid før man kan søke opptak. 

 

Tidligere og samlet frist 

Som beskrevet i vedtak 2 over, skal nå innmelding av fag til to- og ettfagsmodell sees i 
sammenheng med revisjon av opptakskrav/fagkrav og meldes inn til samme frist. Fristen for 
å sende inn reviderte opptakskrav til Studieavdelingen er per i dag satt til 1. desember hvert 
år. Men det er grunner til å revurdere tidspunktet for dette. Lektorutdanningsadministrasjonen 
(LUA) ønsket å fremme en tidligere frist og fremmet 1. august for Programrådet av disse 
årsakene:  

 
a) Søkere må vite om de er kvalifisert for opptak eller ikke? Hvis ikke bør de ha tid til 

å ta ev. nødvendige tilleggsemner. 
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b) Søkere må vite i god tid hvilke fag som er tilgjengelige i henholdsvis ett- og 
tofagsmodellen. 

c) Dersom endringene blir publisert senest 1. august vil de rekke å melde seg opp i 
ev. manglende emner innen semesterregistreringsfristen 1. september.  

 
 
Programrådet behandlet saken i møtet 12. mai 2020 (se sak 14/20: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_programradet_1
2._mai_2020.pdf), og vedtok følgende:  
 

1. Fristen for å melde inn reviderte opptakskrav/fagkrav PPU endres til 1. september. 
2. Fristen for å melde inn hvilke fag som skal lyses ut i to- og ettfagsmodellen PPU blir 

satt til 1. september. 

 
Programrådet satte fristen til 1. september, som er en måned senere enn foreslått. Det var 
flere som mente at 1. august var et ugunstig tidspunkt fordi det i praksis betyr at 
behandlingen må gjøres før sommeren. Det ble påpekt at 1. juni eller 1. september var bedre 
alternativer på grunn av det samme. Det ble til slutt enighet om 1. september som ny samlet 
frist. 
 

Forslag til vedtak 

1. Fristen for å melde inn reviderte opptakskrav/fagkrav PPU endres fra 1. desember til 
1. september, i tråd med Programrådets ønske. 

2. Fristen for å melde inn hvilke fag som skal lyses ut i ett- og tofagsmodellen PPU blir 
satt til 1. september, i tråd med Programrådets ønske. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.05.2020/ANNGJ 
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Styringsgruppen for  

lektorutdanningen 
 
 

 

   
    
           ephorte: 20/625 

 

 

  

Sak 24/20 Organisering og ledelse av  
lektorutdanningen ved UiB 

 
Notat fra Studieavdelingen 
 

 

   Vedtakssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 3. juni 2020         ephorte: 20/625 

___________________________________________________________________ 
 

Organisering og ledelse av lektorutdanningen ved UiB 
I møtet 22. april 2020 behandlet styringsgruppen for lektorutdanningen sak 13/20 En bedre 
integrert lektorutdanning1 og vedtok følgende:  

1. Styringsgruppen anerkjenner utfordringene i dagens fragmenterte organisering av  
     lektorutdanningen.  
2. Styringsgruppen ønsker en fremtidig organisering som styrker UiBs strategiske posisjon  
    og gjør at UiB blir ledende i landet på lektorutdanning.  
3. Den framtidige organiseringen må ha en faglig ledelse.  

 
Styringsgruppen fikk også presentert et fjerde vedtaksforslag som gikk ut på å be 
universitetsledelsen utrede fremtidig organisering av lektorutdanningen ved UiB, men vedtok 
følgende oppfølging: 

1. Styringsgruppen vil arbeide videre med konkret organisering for et lektorsenter med  
    forslag til organisatorisk plassering, funksjoner og oppgaver. Styringsgruppen ber  
    Studieavdelingen (SA) om å utarbeide forslag til mulige modeller til neste møte (3. juni  
    2020).  
2. Styringsgruppen ber Programrådet for lektorutdanningen om å kommentere rapporten  
    En bedre integrert lektorutdanning og eventuelt på den videre prosessen for et  
    lektorsenter.  

 
Uttalelsen fra Programrådet er vedlagt saken.  

Denne saken bygger på Sejersted-utvalgets rapport og styringsgruppens vedtak om at 
organiseringen skal ha faglig ledelse, motvirke dagens fragmentering, styrke UiBs 
strategiske posisjon og gjøre UiB ledende i landet på lektorutdanning. Saken tar hensyn til 
nasjonale føringer for utvikling av lærerutdanningen og den forestående evalueringen av 
Lektorutdanning 8-13 fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) og skal gi et 
grunnlag for å drøfte alternativer for ny organisering av lektorutdanningen ved UiB.  

Bakgrunn  

Behov for bedre integrering av universitetenes lektorutdanninger ble varslet i rammeplan for 
integrert lektorutdanning og femårig fagutdanning med Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 
fra 2003. I 2013 kom forskrift for lektorutdanning 8-13 med nasjonale retningslinjer. Her heter 
det blant annet: 

                                                           
1https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_styringsgruppemote_14._april
_2020.pdf. 
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Lærerutdanninger skal være profesjonsrettede og integrerte, praksisnære og relevante, 
forskningsbaserte og utviklingsorienterte, krevende og ha høy kvalitet 

 
Universitetene skal gradvis fase ut modellen med bachelor og/eller master i undervisningsfag 
med påfølgende PPU og utvikle en integrert masterutdanning for lærere med 100 dager 
praksis. Den skal organiseres slik at studentene ser klare sammenhenger mellom 
utdanningens ulike komponenter: disiplinfag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis og setter 
dem i stand til å «praktisere» kunnskapen i yrket. Kunnskapsdepartementets (KD) 
strategidokument Lærerutdanning2025 sier at institusjonene må ha vesentlig høyere 
ambisjoner på studentenes vegne, øke gjennomføringen, styrke helheten og sammenhengen 
i programmene og legge større vekt på pedagogisk tilrettelegging i undervisningen. Dette 
kan være forhold NOKUT vil undersøke i evalueringen som gjennomføres våren 2020- våren 
2022. 

Strategidokumentet stiller krav om et tett, forpliktende og langsiktig samarbeid mellom 
skolene og universitetene, som skal styrke lærerprofesjonen og gi mer praksisrelevant 
forskning. Utdanningen må forberede studentene på at skolenes arbeidshverdag etter 
Kunnskapsløftet (2006) preges av mindre tradisjonell klasseundervisning og mer 
profesjonssamarbeid om Fagfornyelsens radikale læreplanendringer, tverrfaglighet, 
dybdelæring og en ny forståelse av hva det vil si å kunne et fag.  

Hva ønsker lektorstudentene? 

Ved UiB gir studiebarometeret og programsensorrapporter mye informasjon om hvordan 
studentene vurderer utdanningen. Et mønster er at de opplever ujevn kvalitet og fremhever 
mangelfullt samarbeid mellom lærerutdanningsinstitusjon og partnerskoler som en stor 
svakhet ved UiBs lektorutdanning. Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL) beskriver i 
et notat (vedlegg til saken) positive forhold ved utdanningen som at den er faglig krevende 
og utfordrende, men de savner profesjonsretting, helhet og sammenheng mellom de ulike 
delene. De påpeker at de:   

 Svært sjelden får delta i skolerelevante FoU-prosjekter, slik forskriftene sier at de skal, 
og i for liten grad får arbeide med tverrfaglige og profesjonsrelevante problemstillinger.  

 Ønsker mer studentaktiv læring, caseoppgaver og øvelser. 
 Kommer tapende ut av de hyppige kollisjonene mellom undervisning i disiplinfag og 

praksis. 
 Ønsker en lik struktur for programmene ved Det humanistiske fakultet og Det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 
 Ønsker en tydeliggjøring av det profesjonsfaglige perspektivet, også på tvers av 

fakultetene. 

Tiltak og ambisjoner ved Universitetet i Bergen 

Ved UiB har det lenge vært stort engasjement for økt kvalitet i lektorutdanningen. Samtidig 
har arbeidsgrupper2 identifisert vedvarende problemer. Et hovedproblem som ble identifisert 
av Sejersted-utvalget var mangelen på autoritativ ledelse i lærerutdanningen (s. 14), og 

                                                           
2 Angell-utvalget (2015) og Sejersted-utvalget (2018). 
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utvalget foreslo en styrket organisering av utdanningen, med en sterk, representativ og 
kontinuerlig stemme på ledelsesnivå. Av forbedringstiltak foreslo utvalget innføring av et 
profesjonssemester, bedre samordning mellom fakultetene og et mer ensrettet studieløp for 
å unngå kollisjoner mellom disiplinfagundervisning og studentenes praksis.  

Styrket organisering skulle oppnås ved å etablere et lektorsenter, utenfor eksisterende 
fakultetsstruktur (s. 16) med en faglig-administrativ ledelse som har tett kontakt med UiBs 
ledelse. Utvalget nevner disse arbeidsoppgavene som aktuelle for et lektorsenter:  

 Administrative tjenester, ressursbruk og økonomi 
 Tverrfakultær koordinering av lektorutdanningens elementer 
 Koordinering og gjennomføring av praksissamarbeid med skolene 
 Initiering og koordinering av tverrfaglige prosjekter innen skoleforskning  
 Faglig- sosiale fellestiltak for lektorstudenter 
 Samarbeid med andre institusjoner 
 Koordinering av universitetsskolesamarbeid  
 Samordning av lektorutdanning og EVU-tilbud rettet mot skolen  
 Kontakt med departement, fylke og kommune på vegne av UiB    

 

Sejersted-utvalget fremhevet behov for reform, omlegging og tydelig faglig-administrativ 
ledelse, men formidlet samtidig at det er ønskelig å opprettholde stor grad av autonomi i 
fagmiljøene – selv om den faglige autonomien lett fører til fragmentering som «vanskeliggjør 
koordinering og samarbeid og bidrar til de vedvarende grunnleggende utfordringene som 
lenge har vært erkjent som et problem ved UiB» (s. 14).  På grunn av de motsetningene 
Sejersted-utvalget omtaler, kan forslaget om å etablere et lektorsenter med 
beslutningsmyndighet representere en stor utfordring dersom fagmiljøene forventer en like 
stor grad av autonomi som i dag. Valg av organisasjonsmodell for integrert lektorutdanning 
8-13 må ta hensyn til at så motstridende forventninger ikke lar seg forene.  

Grunnleggende problemer ved UiB 

Sejersted-utvalgets rapport beskriver tre utfordringer ved UiB: a) Det humanistiske fakultet 
(HF) og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) er uenige om problemforståelse 
og løsningsforslag, b) styringsgruppen representerer formell tyngde, men ikke skolefaglig 
kontinuitet og dedikasjon, og c) dekanenes plass i styringsgruppen kan sementere 
fragmenteringstendensen som skyldes fakultetenes til dels ulike interesser (s. 15). Utvalget 
hadde liten tro på at problemene lar seg løse innenfor dagens styringsstruktur, men foreslo 
ingen vesentlige endringer.  

Ettersom utvalget tok opp problemene, men ikke hadde konkrete forslag om tiltak mot disse 
utfordringene, er en mulig tolkning at eksisterende strukturer i all hovedsak skulle videreføres 
og at det foreslåtte lektorsenteret primært skulle bidra med administrativ støtte. En slik 
mulighet utredes derfor senere i saken. 

Det er imidlertid også mulig å tolke rapporten annerledes, fordi den samtidig anbefaler en 
reform av utdanningen og omlegging av studieprogrammet. En modell for etablering av et 
faglig-administrativt senter utredes også senere i saken.  
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Problemstillinger ved plassering av et lektorsenter 

Styringsgruppen fikk i møte 17. september 2019 presentert en drøftingssak3 som foreslo å 
plassere et lektorsenter ved Det psykologiske fakultet (PF). Styringsgruppen valgte imidlertid 
å slutte seg til Sejersted-utvalgets anbefaling om at senteret fysisk og administrativt skal 
ligge utenfor eksisterende fakultetsstruktur og ba om at en slik løsning ble utredet4. I møte 
22. april 2020 gjentok styringsgruppen at den ønsker forslag fra SA til mulige modeller for 
plassering av et lektorsenter, med forslag til organisatorisk plassering, funksjoner og 
oppgaver. 
 
Drøftingen av modeller må ta hensyn til KDs føringer om at lektorutdanningen skal 
organiseres rundt et aktivt, kunnskapsutviklende samarbeid med praksisfeltet og 
styringsgruppens vedtak om at organiseringen må motvirke dagens fragmentering, ha faglig 
ledelse, styrke UiBs strategiske posisjon og gjøre UiB ledende i landet på lektorutdanning. 
Dette samsvarer med Nasjonal strategi for kvalitet i lærerutdanningen5 som beskriver 
lærerutdanninger som er attraktive, godt organiserte, av høy faglig kvalitet og som gir 
lærerne et godt grunnlag for profesjonsutøvelse. KD forventer høy kvalitet i studentenes 
praksisopplæring, styrket forsknings- og utviklingsarbeid, økt bruk av delte stillinger og 
vedvarende kvalitetsutvikling. Disse premissene legges til grunn ved presentasjonen av 
fordeler og ulemper ved modellene. 

Sejersted-utvalget ønsket lektorsenteret plassert utenfor fakultetsstrukturen, med tett kontakt 
med universitetsledelsen, og så for seg følgende organisatoriske plassering (s. 45):  

 

                                                           
3 sak 29/19: https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/saksliste_styringsgruppen_17.9.19.pdf 
4https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_styringsgruppemote_17._september_2019.
pdf). 
5 https://www.regjeringen.no/contentassets/d0c1da83bce94e2da21d5f631bbae817/kd_nasjonal-strategi-for-
larerutdanningene_nett.pdf  
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Modeller – organisatorisk plassering, funksjoner og oppgaver  

I saken skisseres fem mulige modeller som styringsgruppen kan drøfte: 1) Et lektorsenter 
plassert ved et av de samarbeidende fakultetene, 2) Et rent administrativt lektorsenter, 3) Et 
faglig-administrativt lektorsenter 4) Et lektorsenter plassert ved et nytt utdanningsfakultet og 
5) Et lektorsenter plassert ved et nytt fakultet for lektorutdanning.  

Ved valg av modell må det avklares hvilken beslutningsmyndighet lektorsenteret skal 
ha.  

Alternativ 1: Et lektorsenter ved et av de samarbeidende fakultetene 
Styringsgruppen kan velge å se bort fra Sejersted-utvalgets forslag om at et lektorsenter skal 
ligge utenfor fakultetsstrukturen og drøfte en organisatorisk plassering av et faglig-
administrativt senter ved et av de samarbeidende fakultetene. En slik modell kan ha følgende 
fordeler: 

PF har lenge vært vertskap for UiBs lærerutdanning. Fordeler ved å plassere et lektorsenter 
ved PF er at fakultetet allerede har administrativt ansvar for praksis og for pedagogikkdelen 
av PPU og lektorutdanningen. Dette ansvaret kan utvides ved at fakultetet også får et 
tydeligere ansvar for den faglige delen av studentenes praksisopplæring. Både HF og MN 
har lang tradisjon for å drive lektor- og adjunktutdanning og mange ansatte som underviser 
lektorstudenter, forsker på skolerelevante tema og bidrar i skoleutviklingstiltak. De to 
fakultetene har flere studieretninger, aktive forskergrupper og attraktive tilbud for studenter 
og lærere i skolen. Begge fakultetene dekker fag og tema som det er stor etterspørsel etter i 
skolen.  
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Hvis dette alternativet velges, må det fakultetet som får lektorsenteret vise en offensiv 
interesse for lærerutdanning, utvikle lærerutdanningsidentitet og fungere som pådriver for 
lærerutdanningen, for eksempel gjennom et navneskifte på fakultetet, som ved Universitetet i 
Tromsø (UiT) hvor Institutt for lærerutdanning og pedagogikk ligger ved Fakultet for 
Humaniora, Samfunnsfag og Lærerutdanning eller ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 
universitet (NTNU), hvor Institutt for lærerutdanning ligger ved Fakultet for Samfunns- og 
Utdanningsvitenskap.  

Ulempen ved å plassere senteret ved PF, HF eller MN er at det neppe vil løse de 
grunnleggende problemene Sejersted-utvalget påpekte. Mens sentre normalt har et faglig 
eller tematisk avgrenset oppdrag, vil lektorsenteret være avhengig av å ha tilgang til 
fagressurser fra de samarbeidende fakultetene. Det skal, ifølge Sejersted-utvalget, 
samordne og koordinere utdanningen på tvers av fakulteter og mot praksisfeltet. Det er 
vanskelig å se hvordan et lektorsenter ved PF, HF eller MN kan ha autoritet til å lede et 
profesjonsrettet studieprogram som skal være i kontinuerlig utvikling og forutsetter innsats fra 
flere fakulteter som forventer full faglig autonomi. Styringsgruppen kan vurdere om et senter 
plassert ved PF, HF eller MN vil løse de grunnleggende problemene ved UiB, få til tett faglig 
samarbeid med praksisfeltet som forventet i nasjonale strategier, motvirke dagens 
fragmentering, styrke UiBs strategiske posisjon og gjøre UiB ledende i landet på 
lektorutdanning.  

Alternativ 2: Et rent administrativt lektorsenter 
Styringsgruppen kan velge å se bort fra sitt eget vedtak om faglig ledelse og Sejersted-
utvalgets forslag om at et lektorsenter skal ha faglig-administrativ ledelse og drøfte 
muligheten for et rent administrativt lektorsenter som organisatorisk kan plasseres i den 
administrative strukturen ved UiB.  

Fordelen ved denne modellen er at den kan virke som den minst krevende å gjennomføre. 
Samlokalisering av administrative ressurser vil kunne gi bedre informasjonsflyt og 
helhetstenkning blant de administrativt ansatte. Senteret kan, slik Sejersted-utvalget 
påpeker, ta seg av kontakten med UiBs ledelse, informere styringsgruppen, holde kontakt 
med samarbeidende institusjoner som Høgskulen på Vestlandet (HVL) og NLA Høgskolen, 
ha administrativ kontakt med skolene, ivareta kontakten mot Universitets- og Høgskolerådet 
(UHR)-Lærerutdanning, KD og Utdanningsdirektoratet (UDIR).  

Ulempene er at utfordringene i lektorutdanningen hovedsakelig er av faglig art og forutsetter 
tettere samarbeid mellom de faglig ansatte og praksisfeltet. Styringsgruppen kan drøfte om 
et rent administrativt senter kan løse de grunnleggende problemene ved UiB, få til tett faglig 
samarbeid med praksisfeltet som forventet i nasjonale strategier, motvirke dagens 
fragmentering, styrke UiBs strategiske posisjon og gjøre UiB ledende i landet på 
lektorutdanning.  

Alternativ 3: Et faglig-administrativt senter 
De fleste arbeidsoppgavene Sejersted-utvalget anbefaler lagt til et lektorsenter kan fremstå 
som rent administrative, men utvalget konkluderer klart med at senteret skal ha faglig-
administrativ ledelse (s. 13). Trolig vil særlig koordineringsoppgavene ha behov for faglig 
ledelse, for eksempel tverrfaglig koordinering av lektorutdanningens elementer, koordinering 
og gjennomføring av praksissamarbeid med skolene og initiering og koordinering av 
tverrfaglige prosjekter innen skoleforskning.  
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Fordelene ved å opprette et lektorsenter utenfor fakultetsstrukturen med faglig-administrativ 
ledelse er at dagens situasjon forblir relativt uendret og senteret kan avlaste fakultetene ved 
å koordinere utdanningens elementer, ta seg av kontakt med praksisfeltet og sette 
vitenskapelig ansatte i kontakt med hverandre og skolene for å få i gang forskningsprosjekt. 
Det er ansatt en faglig leder for praksis ved UiB, som vil kunne fungere som kontaktperson 
mellom skolene og fakultetene.  

En ulempe ved modellen er at faglig-administrativt ansatte ved et senter ikke nødvendigvis 
vil være tett nok på det daglige arbeidet – verken på UiB eller i skolene – til å kunne sørge 
for at utdanningen blir bedre integrert og fremstår helhetlig for studentene. Det kan oppstå 
konflikter mellom faglig-administrativt ansatte som har ansvar for å koordinere og samordne 
utdanningens deler og ansatte som forventer faglig autonomi. Ved en slik modell må det 
eventuelt avklares hvem som skal ha autoritet til å skjære gjennom i slike konflikter, om et 
faglig-administrativt lektorsenter kan løse de grunnleggende problemene ved UiB som 
beskrives av Sejersted-utvalget, få til tett faglig samarbeid med praksisfeltet, motvirke 
dagens fragmentering, styrke UiBs strategiske posisjon og gjøre UiB ledende i landet på 
lektorutdanning.  

Forslaget vil innebære å plassere senteret som en faglig- administrativ enhet direkte under 
universitetsledelsen. Dette vil bety at senteret faglig rapporterer til rektor (viserektor), og 
administrativt til universitetsdirektøren.  

En slik organisering vil flytte ledelse og administrasjon bort fra de miljøene som driver den 
faglige virksomheten. Det vil potensielt svekke kompetansen og utviklingskraften i senteret 
og gi dårligere støtte for fagmiljøenes arbeid med å utvikle lektorutdanningen. Det vil også 
svekke muligheten for å tilby gode fagnære administrative tjenester. Potensielt vil det kunnet 
føre til ytterligere fragmentering og svekking av en felles identitet for utdanningen, da en slik 
modell vil gi en enhet som er distansert både fra underviserne og studentene.  

Vi har ikke eksempler på at en slik modell for ledelse og administrasjon av studier ved UiB 
har vært vellykket. Tvert imot har erfaringene med sentre plassert direkte under 
universitetsledelsen for å koordinere studieprogram ikke vært gode. Ledelse av 
lektorutdanningen lå i oppstarten direkte under rektor (viserektor). Dette var kime til 
spenninger mellom den sentrale ledelsen av utdanningen og de fakultetene som stod for det 
faglige innholdet i programmet.  

Andre eksempler på sentral ledelse av studieprogram er Senter for farmasi, som også lå 
direkte under universitetsledelsen de første årene. Først etter at ledelse og administrasjon av 
utdanningen ble lagt til et fakultet, fikk vi en kvalitativt god utvikling av studiet. 
Organiseringen av SARS-senteret, er også et eksempel på at organisering av et senter 
direkte under universitetsledelsen ikke er optimal. Universitetsledelsen ønsker med bakgrunn 
i disse erfaringene primært ikke en slik organisatorisk tilknytning for det nye lektorsenteret.  

Alternativ 4: Et fakultet for utdanning  
Selv om Sejersted-utvalget sier at det ved UiB «synes å være relativt bred enighet om at 
man vil unngå et autonomt «utdanningsvitenskapelig fakultet» (…) og opprettholde stor grad 
av autonomi i de ulike fagmiljøene» (s. 14) kan styringsgruppen vurdere å plassere 
lektorsenteret ved et nyopprettet fakultet for utdanning. Fordeler ved denne modellen er at 
flere av UiBs miljøer som allerede arbeider med oppgaver knyttet til utdanning kan samles 
ved det nye fakultetet, for eksempel Institutt for pedagogikk, som i tillegg til master i 
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pedagogikk også har ansvar for etter- og videreutdanning for lærere, pedagogikkdelen av 
lærerutdanningen, og universitetspedagogikk. I tillegg kan miljøer som UiBs læringslab og 
det nasjonale Centre for the Science of Learning and Technology (SLATE) lokaliseres ved 
fakultetet for å ivareta behovet for pedagogisk innovasjon og digitalisering av 
utdanningsfeltet nasjonalt og ved UiB.  

En fordel ved denne modellen er at et lektorsenter plassert ved et nytt utdanningsfakultet får 
det økonomiske og faglige ansvaret for lektorutdanningen, som Sejersted-utvalget anbefaler 
tydelig plassert. Studentene kan søke seg til ett program med studiespesialiseringer ved 
fakultetene som ivaretar undervisningen i fag og fagdidaktikk. Senteret må bemannes og 
organiseres slik at UiB bedre kan ivareta utdanningens profesjonsretting og samarbeidet 
mellom UiB og skolene. Dette kan oppnås gjennom delte stillinger. For eksempel kan 
disiplinfaglig ansatte som ønsker det ha en stillingsbrøk i skolen og/eller ved lektorsenteret. 
Lærere i skolen kan ha en stillingsbrøk ved UiB, og ansatte ved UiB kan ha en stillingsbrøk i 
skolen. En slik modell kan styrke samordning og samarbeid og den vedvarende 
kvalitetsutviklingen som KDs strategi forventer. Ved etablering av et slikt fakultet må det også 
følge stipendiat- og postdoktorstillinger og flere støttefunksjoner.  

Ulempen ved denne modellen er at den forutsetter en betydelig omorganisering av 
økonomiske ressurser og eksisterende faglig-administrative strukturer. Styringsgruppen kan 
vurdere om et fakultet for utdanning kan løse de grunnleggende problemene ved UiB, 
motvirke dagens fragmentering, få til tett faglig samarbeid med praksisfeltet som forventet i 
nasjonale strategier, styrke UiBs strategiske posisjon og gjøre UiB ledende i landet på 
lektorutdanning.  

Alternativ 5: Et lektorfakultet 
Det er mulig å tenke seg at lektorsenteret og de ressursene som i dag brukes i 
lektorprogrammet samles i et lektorfakultet. En slik organisering vil også ivareta forslag i 
Sejersted-utvalgets rapport og være i overensstemmelse med vedtak fattet av 
styringsgruppen. Anslagsvis er det ved UiB ca. 32 fagdidaktikere, 12 pedagoger og flere 
disiplinfaglige og administrativt ansatte som bidrar til lektorutdanningen. For å sikre bedre 
integrering av lektorutdanningen kan man tenke seg at disse stillingene samlokaliseres ved 
det nye Lektorfakultetet. Det er ønskelig med flere delte stillinger mellom UiB og skolene og 
dessuten mulig å se for seg delte stillinger også innad ved UiB ettersom lektorstudentene 
følger undervisning i disiplinfagene. Ved etablering av et slikt fakultet må det også følge 
stipendiat- og postdoktorstillinger og flere støttefunksjoner. 

Modellen har, i likhet med alternativ 4, faglige fordeler, men forutsetter en betydelig 
omorganisering av økonomiske ressurser og eksisterende faglig-administrative strukturer. 
Alternativ 5 har imidlertid noen særegne utfordringer ved at mange faglig ansatte ved UiB har 
sin identitet tettere knyttet opp mot de rene disiplinfagene enn til lektorutdanningen. Derfor 
kan mange motsette seg at stillingene – eller deler av stillingene – overføres til et 
lektorsenter ved et fakultet for lektorutdanning. Samlokalisering vil kreve mye av 
organisasjonen med tanke på å bygge opp en felles lærerutdanningsidentitet knyttet til et 
felles mål om å få til en lektorutdanning med høy kvalitet. Styringsgruppen kan vurdere om et 
lektorfakultet kan løse de grunnleggende problemene ved UiB, få til tett faglig samarbeid 
med praksisfeltet som forventet i nasjonale strategier, motvirke dagens fragmentering, styrke 
UiBs strategiske posisjon og gjøre UiB ledende i landet på lektorutdanning. 
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Uansett hvilken modell som foretrekkes, vil det være behov for å utrede nærmere 
hvilke ressurser som er nødvendig for å drifte et lektorsenter på en god måte og hvilke 
økonomiske rammer som bør være på plass.  

Styringsgruppen bes om å drøfte de fremlagte organisasjonsmodellene og gi en 
anbefaling om hva som vil være det beste alternativet for å heve kvaliteten på 
lektorutdanningen ved UiB i tråd med Sejersted-utvalgets anbefalinger, 
styringsgruppens tidligere vedtak, og nasjonale forskrifter og retningslinjer. 
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VEDLEGG 1: UTTALELSE FRA PROGRAMRÅDET FOR LEKTORUTDANNINGEN 

 

På møtet 14. april 2020 i styringsgruppen for lektorutdanningen behandlet styringsgruppen 
sak 13/20 En bedre integrert lektorutdanning, og følgende ble vedtatt 
(https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_styringsgruppemote_14._april
_2020.pdf): 

 
1. Styringsgruppen anerkjenner utfordringene i dagens fragmenterte organisering av 

lektorutdanningen.  
 

2. Styringsgruppen ønsker en fremtidig organisering som styrker UiBs strategiske posisjon 
og gjør at UiB blir ledende i landet på lektorutdanning.  
 

3. Den framtidige organiseringen må ha en faglig ledelse.  

 

Det ble også bestemt at oppfølgingen videre skulle gjøres slik:  

1. Styringsgruppen vil arbeide videre med konkret organisering for et lektorsenter med 
forslag til organisatorisk plassering, funksjoner og oppgaver. Styringsgruppen ber 
Studieavdelingen om å utarbeide forslag til mulige modeller til neste møte (3. juni 2020).  
 

2. Styringsgruppen ber Programrådet om å kommentere på rapporten En bedre integrert 
lektorutdanning og eventuelt på den videre prosessen for et lektorsenter. 

 
På bakgrunn av dette var En bedre integrert lektorutdanning lagt frem til drøfting i 
programrådsmøtet 12. mai 2020 og rådet ble bedt om å utarbeide en kortfattet skriftlig 
uttalelse som skissert i punkt 2. Uttalelsen som skal overleveres styringsgruppen følger her. 

 

Rapportens status 

Programrådets mener at rapporten har status som et utkast og ikke som en formelt godkjent 
og ferdigstilt rapport. Det vil si at videre arbeid med et lektorsenter må bygge på 
konklusjonene i Sejersted-utvalgets rapport.  

Prosessen videre 

Når det gjelder prosessen videre i arbeidet med å etablere et lektorsenter mener flertallet av 
medlemmene i Programrådet at det hadde vært ønskelig å fortsette arbeidet i gruppen for å 
klargjøre den uenigheten som rapporten viser når det gjelder forståelsen av sentrale 
begreper som samordning, koordinering og integrering.  Det pekes også på at enkelte 
momenter i dissensuttalelsen ikke fremstår entydig og trenger avklaringer. En slik 
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begrepsavklaring er nødvendig for å komme videre med avgjørelser om oppgaver, 
funksjoner og myndigheten til et lektorsenter. Økonomistyring må også inngå i vurderingen. 

Medlemmene i Programrådet representerer to ulike hovedsyn:  

Noen peker på at det er behov for et overordnet nivå som kan ivareta lektorutdanningen på 
en helhetlig måte og samtidig ta beslutninger. De mener at det nylige 
arbeidsgrupperesultatet er et tydelig tegn på at fakultetene spiller hverandre «sjakk matt» og 
at beslutninger ikke blir tatt. Det er derfor behov for et overordnet nivå med 
beslutningsmyndighet.  

Andre vektlegger at fortsatt autonomi i fagmiljøene er viktig og ytrer ønske om et lektorsenter 
som kan støtte og legge til rette for samarbeid mellom miljøene. Det vil si at fakultetene får 
beholde råderetten over de lektorprogrammene som ligger til deres studieportefølje, men at 
det må legges bedre til rette for samarbeid.  

Det var imidlertid enighet i Programrådet om at studiemodellen må gjennomgås og eventuelt 
revideres. 
 
Flertallet mener at det ikke er sikkert at uenighetene er så store som det kan fremstå som, 
men at det ikke har vært nok tid til avklaringer og at det er helt nødvendig å forholde seg til 
uenighetene som har kommet frem før det er mulig å gå videre med prosessen på en god 
måte.  
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VEDLEGG 2: STUDENTBIDRAG TIL RAPPORTEN EN BEDRE INTEGRERT 
LEKTORUTDANNING  

 

Bidrag fra Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL) ved leder 
Hanna Valle Risnes og nestleder Eirik Førde 
I denne rapporten vil vi i FIL komme med tilbakemeldinger om forhold rundt 5-årig integrert 
lektorutdanning ved Universitetet i Bergen. 

Lektorutdanningen sett i lys av Forskrift om rammeplan for 
lektorutdanning for trinn 8-13 
 

§1: Virkeområde og formål; 

“Lektorutdanning for trinn 8–13 skal kvalifisere kandidatene til å ivareta opplæring om samiske 
forhold, herunder kjennskap til den statusen urfolk har internasjonalt, og samiske barn og 
ungdoms rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk.” 

Gjennom flere år ved studiet både ved HF og MN er det få/ingen i studiet som har opplevd 
opplæring rundt samiske forhold eller undervisning knyttet til hvordan vi kan ivareta denne 
opplæringen. Dette er spesielt fokusert mot MN og enkelte fag på HF, men forskriftene 
begrenser ikke denne kunnskapen til enkelte fag.  

§2: Læringsutbytte 

Vi vil ikke gå nøye inn på §2 Læringsutbytte i Forskrift om rammeplan for lektorutdanning her, 
men det er noen tema som vi opplever det er høyst viktig at vi har kunnskaper om, og som 
ikke er inkludert i utdanningen til lektorstudentene. 

Opplæring i hvordan gå frem i saker som omhandler barn og vold 

I Forskrift om rammeplan for lektorutdanning, §2, står følgende punkt under Kunnskaper: 

● har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om 
vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og 
internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende 
lovverk 
 

Videre står følgende under Ferdigheter:  

● kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold 
eller seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne 
etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til 
barnets beste. 
 

Vi får møte Barnevern, PPT, OT og helsesykepleier i temaseminar på MN (4.året) og HF 
(2.året), men dette oppleves ikke tilfredsstillende i møtet med skolen i langpraksis. I praksis er 
det tilfeldig hva studentene får møte, så noen studenter kan risikere å ikke møte på elever som 
trenger spesielle tiltak før etter endt utdanning. For å sikre at studentene har et 
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minimumsgrunnlag og erfaringer tilknytt emnet; så bør UiB sette inn tiltak på dette området i 
større grad enn det som allerede eksisterer. Dette er viktig for studenter tilknyttet begge 
fakultetene som tilbyr lektorutdanning, men er også særlig relevant for studenter ved MN som 
skal gjennomføre seksualundervisning i naturfag på skolen. Dersom studentene ikke har 
tilstrekkelig med kunnskaper på dette området, så vil man ikke kunne gi elevene gode nok 
undervisning til at de kan ta gode gjennomtenkte valg angående egen kropp og seksualitet. 

Opplæring i bruk og veiledning av digitale verktøy 
I Forskrift om rammeplan for lektorutdanning, §2, står følgende punkt under Kunnskaper: 

● kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt 
veilede unge i deres digitale hverdag 

  
Vi opplever svært lite IKT opplæring knyttet til undervisningen eller undervisning rettet mot å 
bruke IKT i skolen. I pedagogikken argumenteres det om IKT i klasserommet, men svært lite 
om bruk av IKT i egen undervisning. Dette kunne forelesere hatt i egen undervisning som 
eksempler til oss, eller egne forelesninger/seminarer hvor vi får prøve oss frem. Det er flere av 
disse temaene som blir berørt i liten grad i temaseminarer, men vi ser det som nødvendig å 
ha mer av dette gjennom alle årene på studiet.  

I Forskrift om rammeplan for lektorutdanning, §2, står følgende punkt under Kunnskaper: 

● har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -
metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål” 

 
Vi ser at studentene har kunnskaper om vitenskapelige problemstillinger og bred kunnskap 
knyttet til forskningsteorier. Metode er likevel et område mange studenter opplever som 
mangelfullt. Man får gjennom kortpraksis og enkeltemner oppleve metode i liten grad, men 
ikke nok til at studentene føler seg kvalifiserte mot senere år i utdanningen og mot 
mastergraden.   

Opplæring i vurdering av elever og legge til rette for faglig utvikling 
I Forskrift om rammeplan for lektorutdanning, §2, står følgende punkt under Ferdigheter: 

● kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi 
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen 
læring og egen faglige utvikling. 

 
Vurdering er noe som studentene ser som en stor mangel hos UiB. Det er opplæring om at 
formativ vurdering er det foretrukne vurderingsteorien, og at det er vanskelig å gjennomføre. 
Men lite verktøy eller øvelser på hvordan gjennomføre dette. Vi trenger øvelser på hvordan 
man kan gjennomføre og utføre vurderinger.  

§3: Struktur og innhold 

Struktur: 

Det som er vårt største ønske med tanke på strukturen, er at vi ønsker en helhetlig og lik 
struktur uavhengig av fag og fakultet. Vi ønsker at det blir lik fordeling for studentene på de 
ulike aspektene av strukturen. Andre strukturelle endringer som eventuelt hadde vært 
ønskelige er knyttet til det faglige eller praksis.  
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Faglig 
Forskriftene tilsier at det skal være en sammenheng og progresjon mellom fagene. Dette 
oppleves i varierende grad. Sammenhengen mellom fagene er noe som studentene ser at de 
må finne på egenhånd. “Broen” mellom disiplinfagene, didaktikkfagene og pedagogikken blir 
studentenes eget ansvar å finne, noe som gjør de første årene mer frustrerende. Denne 
koblingen blir enklere senere år i løpet og gjerne oppstår hos studentene i langpraksis.  

Vi opplever undervisning som kan sees på som utdatert teori som et for stort fokus i blant annet 
didaktikken, uten forklaring på koblingen til dagens foretrukne teorier. Dette er heller uheldig, 
og tid som vi ser heller nyttig at tiden brukes til utprøvelse av nyere teorier og 
undervisningsmetoder.  

Studentene ønsker mer studentaktiv læring gjennom enkle tiltak som flere oppgaver under 
forelesninger, eller jobbe med case og øvelser i større grad. Når vi opplever case eller øvelse, 
er det for lite fokus eller tid til å gå gjennom de på en skikkelig måte, enten kommenteres det 
kort en “fasit” på oppgaven eller ingenting. Her skulle vi gjerne sett at man fikk diskutere 
forskjellige måter å løse oppgaven/casen på. Vi ønsker også gjerne mer opplæring knyttet til 
det som ikke direkte er med i fagene, 10% regel, IOP, og andre administrative aspekter.  

Det er lite samordning mellom disiplinfag og didaktikk, studentene kan oppleve å være 
dårligere rustet mot master- og bacheloroppgave som stilles på lik linje som de på faglig 
master. Det blir store hopp fra 100-fag til 300-fag på HF, når studentene mister 200-fagene 
som de på faglig løp har. Studentene sitter med følelsen av mindre kompetanse og 
“konkurransedyktighet” med de andre studentene. Fordelingen mellom temaene i fagene er 
også en utfordring. Fagspesifikt eksempel: Lingvistikk og litteratur i språkene er likt fordelt, 
men mangler samfunnsfaglig retning som er en stor del av språkopplæringen i skolene.  

Studentene opplever at undervisningen er forskningsbasert og forankret i forskningsaktivt 
fagmiljø. Men studentene opplever svært lite aktiv deltagelse i dette, gjennom forskriftene skal 
studentene ha erfaringsutveksling og få delta på skolerelevante FoU - prosjekter, dette er heller 
ikke noe vi opplever.  Det forklares også i forskriftene at vi skal gjennom tverrfaglige og 
profesjonsrelevante problemstillinger, dette er nærmest knyttet til temaseminarene for 
studentene. Men vi ser at dette er i for liten grad, spesielt knyttet til de nye læreplanene som 
vektlegger tverrfaglighet i mye større grad.  

Praksis 
Som skrevet i forskriftene “Studentene skal i løpet av de to siste årene i utdanningen ha en 
sammenhengende praksisperiode med særlig fokus på selvstendig opplæringsansvar.” - Her 
ser studentene at det er kun fjerde året hvor dette er mulig, altså kun ett av to år hvor studenter 
opplever selvstendig opplæringsansvar. Man kan gjennom kortpraksis ha undervisning og 
ansvar for dette, men sjeldent selvstendig. Studentene opplever at praksis er det beste og 
verste med studiet. Man kan være svært heldig med veileder og ha en veldig fin opplevelse, 
eller få en veileder som misliker sitt eget fag og yrke. Det gir et inntrykk av at praksis blir som 
lotto, enten så vinner du eller taper du. Vi ser det nødvendig med flere og bedre fellesmøter 
mellom de ulike partene og at praksiskoordinatorene ved skolene må følges tettere opp. Det 
skal sies at progresjonen i praksis har blitt bedre med årene med endringene som er gjort i 
emnebeskrivelsen og gjennomføringen av KOPRA101-103, og det at det er større oppfordring 
til å undervise tidlig i praksis er gull verdt for lektorstudentene. 
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Lektorutdanningen sett i lys av NOKUT-rapport om gjennomføring i 
lektorutdanningene 

Etter å ha lest gjennom NOKUT-rapporten om gjennomføring i lektorutdanningen, er det mye 
vi kjenner oss igjen i som studenter. Mye er allerede nevnt i delen over om lektorutdanningen 
sett i lys av rammeplanen, men det er to punkt i NOKUT-rapporten vi særlig vil trekke ut: At 
gjennomføringsgraden på normert tid ved UiB er 22% og at punkt 4.8 om læringsutbytte 

Frafall ved lektorutdanningen 
Som nevnt så gjennomfører 22% av lektorstudentene ved UiB utdanningen innen normert tid. 
Frafallet ved utdanningen er høyt, og vi har noen mistanker om hva dette kan skyldes. Vi 
studenter kjenner de som dropper ut, og opplever frafallet nært. Det vi ofte får høre når noen 
har sluttet på studiet er enten at de oppdaget i praksis at de ikke ønsker å bli lærer likevel, det 
faglige nivået ble for høyt for de, eller så er det studenter som ikke har opplevd tilhørighet ved 
studiet. 

UiB holder faglig kompetanse høyt, og disiplinemnene står sterkt i utdanningen. Det er ikke 
alle som begynner ved lektorutdanningen som er klar over dette, og da vil f.eks. avansert 
matematikk eller lange leselister bli vanskelig å håndtere. En del velger å heller begynne på 
lærerutdanningen på Høgskulen på Vestlandet. Mange velger også å gå over til andre 
utdanninger ved universitetet, da de ikke opplever at studiet er lærer-relevant tidlig i studiet. 
Dette har blitt bedre med skjerpede krav til undervisning i kortpraksis, men de semestrene uten 
praksis oppleves ikke som en del av et integrert løp. 

Noen av dem som slutter er personer som ikke har blitt fanget opp av det sosiale nettverket. 
Vi vil påstå at det sosiale miljøet ved lektorstudiet er godt, noe som Studentbarometeret 
bekrefter, men ikke alle blir en del av dette nettverket. Det er lagt ned god innsats fra 
universitetet og faddergruppene for å inkludere alle, og særlig klassemottaket ved UiB er et 
tiltak som vi synes fungerer veldig godt. En mentorordning for lektorstudenter er på vei, og 
dette tror vi også vil bidra til å holde på studentene. 

En utfordring med det tydelige disiplinpreget er at lektorstudentene “drukner” i studentmassen 
på universitetet. I mange disiplinemner er lektorstudentene i stort mindretall, og det virker ikke 
som emneansvarlige vet hva lektorutdanningen medfører av arbeid. Ofte oppstår det derfor 
kollisjoner mellom undervisning i disiplinfag og i profesjonsfag, og da er det studentene som 
taper. Et konkret eksempel her er fra laboratoriefag i kjemi der studentene får 48 timer på seg 
til å skrive en labrapport etter at øvelsen er gjennomført, men så må studentene reise i praksis 
innenfor disse 48 timene for at det skal gå opp med timeplanen på praksisskolen. I det konkrete 
tilfellet fikk ikke studentene utsettelse, og det ble en stor belastning for dem. I tillegg opplever 
mange studenter at disiplinemnene de tar ikke er relevante for en lærerhverdag. Dette skyldes 
ofte at emnene (særlig på MN) har et forskningspreg, og tar utgangspunkt i at studentene som 
tar emnet skal gå videre med forskning innenfor fagfeltet. 

4.8 Læringsutbytte 

Det blir tatt frem at lektorstudenter har høyest strykprosent og nest lavest andel av A og B, til 
tross for at de studerer mye og det er høyt inntektsnivå ved utdanningen. NOKUT-rapporten 
peker på at manglende arbeidsrelevans er en faktor som påvirker. Dette er vi veldig enige i, jf. 
avsnittet ovenfor. En ting som kan forbedre situasjonen er å rette emnene mer mot 
lektorstudenter og å tydeliggjøre for studentene hvordan kunnskapen kan brukes i arbeidslivet. 
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En egen eksamen og egne seminargrupper der denne tydeliggjøringen finner sted, vil trolig 
hjelpe på situasjonen. Et større didaktisk perspektiv innenfor disiplinemnene vil gjøre de mer 
relevante for lektorstudentene. 

Lektorutdanningen sett i lys av Studiebarometeret 

Resultatet fra Studiebarometeret var ikke overraskende. Det peker på et godt faglig og sosialt 
læringsmiljø, der studentene trives. Det skal sies at de studentene som svarer på 
Studiebarometeret er studenter som er engasjerte i utdanningen sin, så der kan være noen 
mørketall, særlig når en ser at mange slutter før 2 år har gått av studieløpet. Mye av det som 
står i resultatene er allerede kommentert tidligere i rapporten, så vi går ikke mer inn på det her. 

Konkrete tiltak som vil styrke lektorutdanningen 
Følgende tiltak tror vi vil være med på å styrke lektorutdanningen, og gjøre hverdagen til 
studentene bedre: 

● Et samlende lektorsenter hvor studentene kan ha en møteplass for å styrke samhold 
og identitet. Vi ønsker gjerne en egen lesesal til lektorstudenter slik at det blir en følelse 
av felleskap i lektorutdanningen fremfor i de faglige miljøene. Vi ønsker også et sted 
for pauser og møter sammen med studenter tilstede her.  

● Eget kontor til FIL, ved lektorsenter. Her har vi muligheten til å være studentenes første 
ledd frem til UiB. En fysisk tilstedeværelse, hvor alle studentene ved hvor vi er, er noe 
som vi ser på som veldig positivt.  

● Økt bruk av case og oppgaver som gjør at vi kan prøve ut fagene våre på UiB, ikke 
bare i praksis. Det er enklere måter å få gjennomført studentaktiv læring ved 
utdanningen vår.  

● Egne metodefag for lektorstudenter knyttet til bachelor, aksjonsforskning og master.  
● Bedre kontakt mellom fagene, disiplinfag, didaktikken og pedagogikken. Møter mellom 

dem i forkant av semestrene slik at fagene ikke overlapper, eller kan bygge på 
hverandre. For å sikre at “broen” mellom didaktikken og pedagogikken mot 
disiplinfagene.  

● Flere fag med egne emnekoder for lektorstudentene, for at det skal bli større 
klassefølelse blant kullene. Studentene bør følge forelesninger som er felles for alle 
disiplinstudenter, men eksamen og seminarer skal være vinklet til et lærerperspektiv. 

● Få inn profesjonsfaglig perspektiv i de semestrene der det ikke er profesjonsfag per 
nå. Bare ett lite seminar i vårsemestrene der man samler lektorstudenter på tvers av 
fagdisipliner vil være med på å gi en økt kullfølelse og sørge for at profesjonen er en 
rød tråd gjennom studiet. 

● Fortsette med tiltak som MN har satt inn, som f.eks. møte med didaktikerne utpå høsten 
1.semester, gjerne med matservering for å samle studentene og introdusere de for 
didaktikerne som de møter senere på studiet. 

● Gjør strukturen for lektorutdanningen lik for MN og HF. Studieløpet for en student ved 
5ILU skal være oppbygd likt uavhengig av hvilken fagretning du går. 

● På MN er alle temaseminarene lagt på 4.året. Fordel disse utover studiet, slik som det 
er på HF. Da blir det øyeblikkelig et mer helhetlig perspektiv på studiet 
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Avsluttende ord fra FIL 

Vi ser at Lektorutdanningen ved UiB er i endring og har hatt store forbedringer på kort tid. 
Likevel er det enkelte aspekter som vi ønsker tas med videre og kan være med å forbedre oss 
enda mer. Studentene og læreryrket er i endring og det burde lærerutdanningen også være. 
Vi har prøvd å kommentere og gi tilbakemelding på det vi mener er viktig og kan gi konkrete 
tilbakemeldinger som kan brukes videre. Vi har forsøkt å gi et variert og begrunnet bilde av det 
som studentene gir oss tilbakemeldinger på. Fagutvalget har lenge fått være med på å endre 
utdanningen, noe som vi er veldig takknemlige for, og ønsker å gjøre utdanningen bedre for 
de som kommer etter oss. Vi er åpne for å hjelpe der vi hjelpe kan, og er mer enn ønskelig en 
deltakende part i disse endringene. Sammen gjør vi utdanningen bedre for lektorstudentene 
og de kommende lærerne. 
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Styringsgruppen for  

lektorutdanningen 
 
 

 

   
    
           ephorte: 20/625 

 

 

  

Sak 25/20 NOKUT-evaluering av lektor 8-13 
Notat fra Studieavdelingen 
 

   Orienteringssak  



 

 
35 

 

Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 3. juni 2020         ephorte: 20/625 

___________________________________________________________________ 
 
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (NOKUT) har varslet en kommende evaluering av 
lektorutdanning trinn 8-13. Evalueringen skal følge opp kartleggingen fra 2019 Høyt 
opptaksnivå, lav fullføring og har som formål å bidra til videre kvalitetsutvikling i 
lektorutdanningene ved å generere kunnskap om kvalitetstilstanden og gi råd om utfordringer 
og tiltak. Ifølge NOKUT viser funnene fra kartleggingen at det kan være hensiktsmessig å 
fokusere på temaer knyttet til organisatorisk samspill, faglig integrasjon og frafall og 
fullføring. 

Prosjektet vil gå over perioden våren 2020–våren 2022. NOKUT vil publisere oppdatert 
informasjon om prosjektet på sine nettsider: https://www.nokut.no/evaluering-av-
lektorutdanningene-8-13.  

NOKUT legger opp til bred involvering av ulike aktører knyttet til lektorutdanningen. 
Fakultetene ved UiB har blitt informert om den kommende evalueringen med brev i ephorte 
(2020/4066).  

NOKUT planlegger også en kartlegging av praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) våren 2021 
(utsatt på grunn av koronasituasjonen). Det skal gjennomføres en spørreundersøkelse blant 
studenter på PPU for allmenn- og yrkesfag ved norske utdanningsinstitusjoner for å 
kartlegge studentenes oppfatninger av kvaliteten. Mer informasjon er tilgjengelig på 
nettsidene til NOKUT: https://www.nokut.no/prosjekter-i-nokut/kartlegging-av-ppu-2020/.  
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lektorutdanningen 
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Sak 26/20 Søkertall 2020 
Notat fra Studieavdelingen 
 

   Orienteringssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 3. juni 2020         ephorte: 20/625 

___________________________________________________________________ 
 
Søkertallene fra Samordna opptak for lektor 8-13 og lokale søkertall for PPU er klare. Mange 
av programmene har fått flere søkere, med unntak av historie, tysk, engelsk og 
naturvitenskap/matematikk (liten endring). 

 

Studium Søkere 
2019 

Søkere 
2020 

Endring 

Lektor, 8.-13. trinn, religionsvitenskap 29 40 +37.93% 
Lektor, 8.-13. trinn, historie 98 72 -26.53% 
Lektor, 8.-13. trinn, fransk 6 7 +16.67% 
Lektor, 8.-13. trinn, tysk 6 2 -66.67% 
Lektor, 8.-13. trinn, nordisk 55 58 +5.45% 
Lektor, 8.-13. trinn, naturvit. eller matematikk 55 53 -3.64% 
Lektor, 8.-13. trinn, engelsk 69 56 -18.84% 
Lektor, 8.-13. trinn, spansk 15 19 +26.67% 
Praktisk-pedagogisk utdanning 328 407 +24,09% 

 

 

Søkertallene legges frem for styringsgruppen til orientering. 
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