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Programrådet for lektorutdanningen 
 
 

Innkalling til møte i Programrådet for lektorutdanningen 
Møte 2 2020 
 
Tidspunkt: 11. mars 2020, kl. 10.15-12.00 
Møtested: Langes gate 1, glasshuset 
 
Forslag til dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
II Godkjenning av protokoll fra møtet 17. januar  
    Protokollen er sendt ut.   
III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

1. Lektorutdanningskonferansen på Solstrand i februar 
2. Seminarrekke fagdidaktikk. Nytt seminar 1. april med fagdidaktikk og 

desentralisert kompetanseutvikling som tema. Matthias Stadler fra Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal presentere SINUS-prosjektet: 
https://www.ipn.uni-kiel.de/en/the-ipn/archive/the-implementation-of-educational-
standards-in-mathematics-in-sinus-for-primary-schools. 

3. Dato for programsensorsamling. Uke 46, for eksempel 11. eller 13. november i 
nærhet til Forskningsdagen. 

4. Sommeravslutning for lærerutdanningen blir 18. juni 2020. 
 

Drøftingssaker 

Sak 6/20 Planleggingsdag for fagdidaktikere og pedagoger 

Notat fra Studieavdelingen 
 

Sak 7/20       Programsensorrapport 2019 - Det humanistiske fakultet  

Notat fra Studieavdelingen 
 

Sak 8/20 Programsensorrapporter 2020 

Notat fra Studieavdelingen 

 
Sak 9/20  Studiebarometeret 2019 

Notat fra Studieavdelingen 
 

Sak 10/20 Redesign av lektorprogrammene 

  Notat fra Studieavdelingen 
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Orienteringssaker 

  
Sak 11/20 Åpen dag lektor 

Notat fra Studieavdelingen 

 

Sak 12/20  Holbergprisen i skolen – samarbeid med Universitet i Bergen 

  Muntlig orientering fra Hilde Omdalsmoen Fidje ved Holbergprisens sekretariat 

 
Sak 13/20 Eventuelt  

Deltagelse i NOLES-nettverket. Sak innmeldt fra Det humanistiske fakultet 
(HF) 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 20/452 

 

 

Sak 6/20        Planleggingsdag for emneansvarlige                    

 
Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  11. mars 2020       ephorte: 20/452 
 

I Programrådsmøtet 17. januar 2020, ble programsensorrapportene for 2019 fra Det 
matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) og Det psykologiske fakultet (PF) gjennomgått, 
se sak 3/20: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_programradet_1
7._januar_2020.pdf.  

Bedre internkommunikasjon var et tema i begge rapportene. Som tiltak for å bedre 
situasjonen, foreslo Programrådet på møtet å vurdere å innføre en slags planleggingsdag for 
ansatte i fagdidaktikk og pedagogikk, siden disse har interesser på tvers. Det er en fordel at 
denne gruppen oppdaterer hverandre om planlagt innhold i litteraturlister og oppgaver for å 
unngå at studentene får en opplevelse av gjentakelse og mangel på sammenheng og helhet 
i utdanningen. Det ble foreslått at representantene fra Det humanistiske fakultet (HF) og Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) skulle lage et utkast med forslag til hvordan dette kan 
gjøres, for eksempel ved å innføre fellesmøter hvert semester. Slike møter foregår allerede 
mellom ansatte i disiplinfag og fagdidaktikk ved flere fakulteter.  

Programrådet bes om å drøfte det vedlagte utkastet signert Sigrid Ørevik (HF), Hilde 
Trosvik (Programkoordinator for praktisk pedagogisk utdanning), Kjetil Børhaug (SV) 
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PLANLEGGINGSDAG FOR PPU 
 

BAKGRUNN 

Studentar har tidvis peikt på at samordninga av PPU-tilbodet ikkje er godt nok. Det dreiar seg 
ikkje om alvorleg brest, men om mindre problem som at same litteratur er på fleire 
pensumlister, at tema vert tatt opp veldig likt på fleire emne eller at arbeidsbelastning og 
oppgåver ikkje er samordna.  

Denne typen problem krev ei samordning på deltaljnivå. Ei løysing kan vera at alle emne 
som er inne i PPU legg ut pensumlister og planar slik at alle kan gå inn der og sjekka om der 
er samordningsproblem. Det er liten grunn til å tru at det vil hjelpa, og det vert her foreslått ei 
anna løysing: at dei emneansvarlege for alle kurs i PPU møtes til ein planleggingsdag kvart 
semester for å avdekka og løysa slike samordningsproblem.  

 

EIN PLANLEGGINGSDAG 

Planleggingsdagen skal vera eit tiltak for å hjelpa oss til  

- å avdekka overlapp mellom pensumlister 

- samordning av når tema vert tekne opp i pedagogikk og i fagdidaktikk 

- at obligatoriske arbeidskrav ikkje kjem i vegen for kvarandre  

- at vi har variasjon i vurderingsformer  

- at vi identifiserer mogelege fellestiltak mellom fleire emne 

Hovudgrepet er å kalla alle emneansvarlege for emne som skal gå semesteret etter inn til ei 
møte frå kl. 09 til lunsj den fyrste veka i praksisperioden kvart semester. Då er vi ute tidleg 
nok til å gjera endringar i pensumlister, køyreplanar og timeplanar for neste semester. Fyrste 
gong blir hausten 2020.  

Møtet kan forslagsvis avviklast som fylgjer. Vi føreset at det kjem maksimalt litt over 20 
personar. 

a) Representant for pedagogikkemna komande semester presenterer 
undervisningsplan og pensumlister kort. Diskusjon der alle får høve til å melda 
pensumoverlapp eller tematisk overlapp. Diskusjon for å finna løysingar i møtet eller i 
etterkant.  

b) Alle emne må melda inn til programkoordinator for PPU (som for tida er Hilde 
Trosvik) kva obligatoriske arbeidskrav dei har og kva vurderingsformer dei skal bruka. 
Programkoordinator lagar eit oversyn og presenterer fyrst arbeidskrav og deretter 
vurdering. For kvar presentasjon: Er det ei god fordeling av arbeidsbelastning for 
studentane? Er det variererte former, eller blir det for mykje av det same? 

c) Ein runde der alle får ordet får lufta idear om mogelege fellestiltak.  
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Felles lunsj. 

Programkoordinator administrerer dette møtet ved å finna ein møtedato som dei fleste kan 
stilla på, tinga rom og kalla inn, og ved å sikra at der er ein møteleiar. Vi treng ei klar tilråding 
frå programrådet om at dette må vera ei prioritert oppgåve. Det ville vore ein fordel om UiB 
kunne servera lunsj denne dagen.  

Målet er at neste gong nokon skuldar oss for ikkje å snakka saman, kan vi svara at «Jau, det 
gjer vi!» 

 

 

Sigrid Ørevik, Hilde Trosvik, Kjetil Børhaug 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 20/452 
 

 

 

 

Sak 7/20 Programsensorrapport 2019 for Det 
humanistiske fakultet 

 

Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak   
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  11. mars 2020       ephorte: 20/452 
 

 
Som en del av kvalitetssikringssystemet ved UiB, har lektorutdanningen tre programsensorer 
ved henholdsvis HF, MN og PF. Programsensorene leverer en årlig rapport der de redegjør 
for arbeidet de har utført. 

Programsensorene for MN og PF leverte sine rapporter for 2019 i desember 2019. Disse 
rapportene er tidligere behandlet av Programrådet. Programsensoren for HF leverte sin 
rapport i mars 2020. 

Programsensor for lektorutdanningen ved Det humanistiske fakultet er førsteamanuensis 
Lisbeth M. Brevik fra Universitetet i Oslo. Tema for rapporten: Masteroppgaver ved Det 
humanistiske fakultet (HF). 

Rapporten tar for seg en evaluering av kvaliteten på masterdelen av lektorutdanningen i 
nordisk og fremmedspråk (engelsk)følgende: 

1. Vurdering av den faglige kvaliteten på studieprogrammene i lys av nasjonal og 
internasjonal standard (fokus: kvaliteten på masteroppgaven i nordisk og engelsk) 

2. Evaluering av den faglige oppbyggingen av studieprogrammene (fokus: faglig 
oppbygging av masterdeles semester 8-10) 

3. Vurdering av måten studieprogrammene er administrert og styrt på (fokus: hensynet 
til studentene i administrering av deres søknad om masterspesialisering) 

4. Kommentarer og råd om innhold, kombinasjoner og struktur i emnene og om 
vurderingsformer (fokus: integrering av disiplinfag, profesjonsfag og praksis i 
masterspesialiseringen)           

 

Programrådet bes om å gjennomgå rapporten og drøfte hvordan Programrådet og/eller 
HF best kan følge opp innholdet. Rapporten er vedlagt i e-posten med 
møteinnkallingen.  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 20/452 
 

 

 

 

Sak 8/20 Programsensorrapporter 2020 

 

Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  17. januar 2020       ephorte: 20/452 
 

 

Programsensorrapportene for 2019 er mottatt fra de tre programsensorene: 

Programsensor for lektorutdanningen ved HF: Førsteamanuensis Lisbeth M. Brevik fra 
Universitetet i Oslo. Tema for rapporten: Masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet (HF).              

Programsensor for pedagogikk i lektorutdanningen ved PF: Professor May Britt Postholm, 
NTNU. Tema for rapporten: Evaluering av emnet PEDA123. 

Programsensor for lektorutdanningen ved MN: Førsteamanuensis Gerd Johansen, NMBU. 
Tema for rapporten: Faglig sammenheng i programmet 

Det ligger mye arbeid bak disse rapportene, og det er viktig at UiB utnytter potensialet i en 
slik grundig gjennomgang på best mulig måte.  

Programrådet bes om å drøfte hvordan bestillingene for rapportene for 2020 kan 
utformes best mulig med mål om å bidra til kvalitetsheving av lektorutdanningene 
våre.   
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 20/452 
 

 

 

 

Sak 9/20 Studiebarometeret 2019  

 

Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak   
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  11. mars 2020       ephorte: 20/452 
 

 
Studiebarometeret er initiert av Kunnskapsdepartementet og utføres av NOKUT. Det er en 
nasjonal spørreundersøkelse som sendes ut til over 60 000 studenter hver høst. 
Undersøkelsen sendes ut til studenter på andre år på bachelor og toårig master, og til 
studenter på andre og femte år på de integrerte femårige masterutdanningene og 
profesjonsutdanninger. I undersøkelsen blir studentene spurt om hvordan de vurderer 
kvaliteten på studieprogrammet sitt. Årets undersøkelse hadde et spesielt søkelys på praksis 
og tilknytningen til arbeidslivet, og inkluderte derfor flere spørsmål om disse temaene. 

Alle resultatene for 2019 er tilgjengelig på www.studiebarometeret.no. Rapportene for de fire 
5LU-programmene ved UiB er vedlagt e-posten med innkalling og saksliste.  

Studiebarometeret og dens bruk var sak i Utdanningsutvalget 27. februar 2020, se sak 
11/20: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/sakliste_for_mote_i_utdanningsutvalget
_27._februar_.pdf . 

Skala: I spørreskjemaene er det brukt en 5-delt skala, der 5 betyr mest fornøyd/mest enig. 
De fleste spørsmålene er uendret over tid for å gi tidsserier. I 2019 ble det inkludert flere nye 
spørsmål om praksis.   

Spørsmålene er kategorisert i hovedområder: undervisning, tilbakemelding og veiledning, 
faglig og sosialt læringsmiljø, fysisk læringsmiljø og infrastruktur, organisering av 
studieprogrammet, vurderingsformer, medvirkning, studieprogrammets evne til å inspirere, 
eget engasjement, forventninger, tilknytning til arbeidslivet og overordnet tilfredshet. 
Kategoriene har igjen flere underspørsmål.  

 

Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk – 
oppsummering av resultater 

Antall besvarelser: 28, svarprosent: 51 %.  

 
Områder som utmerker seg for dette programmet 
Disse kategoriene utmerker seg positivt (grønne tall = økning i oppgitt tilfredshet): 

 Faglig og sosialt miljø, særlig blant studentene. Også miljøet mellom studenter og 
faglig ansatte har litt høyere score enn i 2018. Resultatet er litt over det nasjonale 
snittet. 

 Fysisk læringsmiljø og infrastruktur har jevnt over grønne tall, med unntak av 
utstyr og hjelpemidler i undervisningen, som har gått litt ned. 

 Faglig innhold i praksisperioden og sammenheng med studieprogrammet: 
Grønne tall for at oppgavene i praksis var relevante for studiene og at erfaringer fra 
praksis ble brukt i diskusjoner i undervisningen. Praksisperioden får røde tall på 
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påstanden om at den oppleves som faglig utfordrende (merk at undersøkelsen 
sendes til studenter som enda ikke har hatt langpraksis).  

 Veiledning underveis i praksisperioden: Studentene er fornøyde med veiledningen 
og tilgjengeligheten av den underveis i praksisperioden med tall fra 3,8-4,4.  

 Overordnet tilfredshet: Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på (4,6) og 
jeg er alt i alt tilfreds med studieprogrammet (3,9).  

 

Disse kategoriene utmerker seg negativt (røde tall = nedgang i oppgitt tilfredshet): 

 Undervisning: Resultatene viser at studentene oppgir noe nedgang i tilfredshet med 
engasjerende undervisning, forståelig formidling av pensum, dekking av sentrale 
deler av pensum og aktiv studentdeltakelse. Særlig det siste punktet får et lavt tall 
med gjennomsnitt på 2,5. 

 Tilbakemelding og veiledning: Studentene oppgir at det er ønske om mer 
tilbakemeldinger og faglige diskusjoner på studiet. 

 Bruk av digitale verktøy: Her er det stort sett røde tall og særlig lav tilfredshet på 
spørsmål om «Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er 
relevante for fagområdet» og «digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt 
involvert i undervisningen» med henholdsvis 2,1 og 2,6. 

 Medvirkning: Studentene oppgir lav tilfredshet på mulighet til å gi innspill på 
studieprogrammets innhold (2,8) og opplevelse av at innspillene blir fulgt opp (2,4). 

 

Lektorprogram i fremmedspråk – oppsummering av 
resultater 

Antall besvarelser: 20, svarprosent: 50 %.  

 
Områder som utmerker seg for dette programmet 
Disse kategoriene utmerker seg positivt (grønne tall = økning i oppgitt tilfredshet): 

 Tilbakemelding og veiledning: Dette temaet går på tilfredshet med tilbakemeldinger 
fra og diskusjoner med faglige ansatte og medstudenter. Her ligger tallene mellom 
3,1-3,6 og er rimelig stabile siden 2018, og de skiller seg ørlite positivt ut fra det 
nasjonale snittet. 

 Faglig og sosialt miljø. Det sosiale miljøet, særlig blant studentene, får høy 
tilfredshet.  

 Fysisk læringsmiljø og infrastruktur har både grønne og røde tall, sistnevnte gis til 
utstyr og hjelpemidler i undervisningen og lokaler for undervisning, som har gått litt 
ned og ligger på 3,3 og 3,4. 

 

Disse kategoriene utmerker seg negativt (røde tall = nedgang i oppgitt tilfredshet): 

 Undervisning: Det oppgis nedgang i tilfredshet med forståelig formidling av pensum 
og dekking av sentrale deler av pensum fra 2018. Mulighet for aktiv studentdeltakelse 
har en knapp fremgang med 0,1 fra 2018, men ligger fortsatt -0,4 under det nasjonale 
snittet. 
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 Organisering av studieprogrammet: Her er tallene røde og har stor nedgang. 
Særlig «den faglige sammenhengen mellom emnene i studieprogrammet» får lav 
tilfredshet med en score på 2,9 noe som er -0,8 under det nasjonale snittet og en 
nedgang på 0,2 fra 2018 ved egen institusjon. Den administrative tilretteleggingen av 
studieprogrammet (timeplan, studieplan etc.) får også lav tilfredshet. 

 Medvirkning: Studentene oppgir lav tilfredshet på mulighet til å gi innspill på 
studieprogrammets innhold (2,8) og opplevelse av at innspillene blir fulgt opp (2,4). 

 Overordnet tilfredshet: Tallene for tilfredshet er på 4,0 og 3,4 for henholdsvis «Jeg 
går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på» og «jeg er alt i alt tilfreds med 
studieprogrammet». Tallene er ikke veldig lave i seg selv, men det er et stort gap 
mellom disse og det nasjonale snittet, og en nedgang fra 2018. Det er også et relativt 
høyt antall som har gitt en score på 1 av 5 (Ikke enig), på det sistnevnte spørsmålet 
om tilfredshet med studieprogrammet (18 prosent).  

 Organisering av praksisperioden: Her er flere enkeltspørsmål som får lav 
tilfredshet: «Informasjonen du fikk i forkant av praksisperioden» (2,4), «Hvordan 
høyskolen/universitetet forberedte deg på praksisperioden» (2,5) og «hvor tilgjengelig 
ansatte ved høyskolen/universitetet var underveis i praksisperioden» (2,4). 

 

Lektorprogram i nordisk – oppsummering av resultater 

Antall besvarelser: 33, svarprosent: 61 %.  

 
Områder som utmerker seg for dette programmet 
Disse kategoriene utmerker seg positivt (grønne tall = økning i oppgitt tilfredshet): 

 Undervisning: Dette temaet går på tilfredshet med engasjerende undervisning og 
formidling, om undervisningen dekker sentrale deler av pensum og på 
studentdeltakelse i undervisningen. Her ligger tallene på mellom 3,3-4,1, med særlig 
gode tilbakemeldinger på at ansatte formidler lærestoffet på en forståelig måte (4,1). 
Dette er 0,3 over det nasjonale snittet og en fremgang fra 2018. Mulighet til aktiv 
studentdeltakelse får lavest tilfredshet. 

 Tilbakemelding og veiledning: Gjennomgående høye tall fra 3,5-4,4, med særlig 
god score på de ansattes evne til å gi konstruktive tilbakemeldinger. På «faglig 
veiledning og diskusjoner med faglig ansatte» ligger tallet 0,7 over det nasjonale 
snittet.  

 Faglig og sosialt miljø: Det sosiale miljøet, særlig blant studentene, får høy 
tilfredshet.  

 Vurderingsformer: Her ligger tallene stort sett over det nasjonale snittet og varierer 
mellom 3,6 (tydelige kriterier for vurdering) til 4,4 (både på at vurderingsformene har 
krevd forståelse og resonnement og at vurderingsformene har gjort det mulig å bruke 
det du har lært i studiene»). 

 Overordnet tilfredshet: Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på (4,6) og 
jeg er alt i alt tilfreds med studieprogrammet (4,1). 
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Disse kategoriene utmerker seg negativt (røde tall = nedgang i oppgitt tilfredshet): 

 Medvirkning: Studentene oppgir lav tilfredshet på mulighet til å gi innspill på 
studieprogrammets innhold (3,0) og opplevelse av at innspillene blir fulgt opp (2,8). 
Det er likevel verdt å merke seg at tallene har økt relativt mye fra 2018 på alle tre 
underspørsmålene. 

 Bruk av digitale verktøy: Her er det stort sett røde tall og særlig lav tilfredshet på 
spørsmål om «digitale verktøy brukes på en slik måte at jeg blir aktivt involvert i 
undervisningen» og «Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som er 
relevante for fagområdet» (begge får 2,8). Resultatene er til tross for lave tall mye 
bedre enn i 2018. 

 Organisering av praksisperioden: Her er flere enkeltspørsmål som drar ned 
tilfredsheten totalt: «Prosessen med å skaffe praksisplass» (3,1) er 08, under det 
nasjonale snittet. Andre lave tall ble gitt på, «Hvordan høyskolen/universitetet 
forberedte deg på praksisperioden» (3,2) og «hvor tilgjengelig ansatte ved 
høyskolen/universitetet var underveis i praksisperioden» (3,2), «hvordan 
praksisperioden passet inn i studieløpet» (3,4). Det siste punktet ligger 0,7 under det 
nasjonale snittet.  

 

Lektorprogram i historie eller religion – oppsummering av 
resultater 

Antall besvarelser: 18, svarprosent: 42 %.  

 
Områder som utmerker seg for dette programmet  
Disse kategoriene utmerker seg positivt (grønne tall = økning i oppgitt tilfredshet): 

 Organisering av studieprogrammet: Her har tallene gått opp fra 2018 hvis man 
sammenligner med eget program. Spesielt spørsmålet «Den administrative 
tilretteleggingen av studieprogrammet (timeplan, studieplan)» har gått opp med hele 
1,1 på ett år. Tilfredsheten med kvaliteten på informasjon om studieprogrammet har 
også økt mye. Tallene er likevel relativt lave og ligger under snittet både nasjonalt og 
totalt ved UiB.  

 Overordnet tilfredshet: Dette temaet går på tilfredshet med at «jeg går på det 
studieprogrammet jeg helst vil gå på» (4,6) og at «jeg er, alt i alt, tilfreds med 
studieprogrammet» (3,7). Førstnevnte score er så vidt over det nasjonale snittet. 
Begge spørsmålene har god økning i tilfredshet fra 2018. 

 Faglig og sosialt miljø: Det sosiale miljøet, særlig blant studentene, får høy 
tilfredshet.  

 Faglig innhold i praksisperioden. Under denne kategorien er det tre underspørsmål 
som rangeres fra 3,0 («Praksisperioden var faglig utfordrende») til 4,4 («Studentenes 
erfaringer fra praksis blir brukt som grunnlag for diskusjon i undervisningen»). 
Sistnevnte har økt med hele 0,9 fra 2018. Som nevnt i en tidligere oppsummering kan 
det spille inn at studentene som mottar Studiebarometeret, enda ikke har vært ute i 
langpraksis som kan påvirke vurderingen av tilfredshet med faglige utfordringer i 
praksis. 
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Disse kategoriene utmerker seg negativt (røde tall = nedgang i oppgitt tilfredshet): 

 Undervisning: Dette handler om de faglige ansattes evne til å gjøre undervisningen 
engasjerende, formidle forståelig, at sentrale deler av pensum dekkes, og at 
undervisningen er lagt opp til studentdeltakelse. Disse fire aspektene får fra 2,4-3,3 
med lavest tilfredshet på ansatte evne til å gjøre undervisningen engasjerende. Dette 
spørsmålet har gått ned med -0,8 fra 2018 og ligger 0,8 under UiB totalt og det 
nasjonale snittallet. 

 Tilbakemelding og veiledning: Denne kategorien med fire underspørsmål har fått 
lave tall på tilfredshet som er mellom 2,1-3,1. «Antall tilbakemeldinger du får fra faglig 
ansatte» er lavest med 2,1. dette tallet er også godt under nasjonalt snitt med 
differanse på -1,0. Deretter følger «Faglig veiledning og diskusjoner med faglig 
ansatte» (2,4), som også er godt under nasjonalt snitt (-0,9). 

 Medvirkning: Studentene oppgir lav tilfredshet på mulighet til å gi innspill på 
studieprogrammets innhold (2,2) og opplevelse av at innspillene blir fulgt opp (2,4). 
Tallet på det sistnevnte spørsmålet har økt med 0,5 fra 2018.  

 Bruk av digitale verktøy: Tallene for tilfredshet er jevnt over lave på dette punktet 
og spenner fra 1,9 på «Jeg får opplæring i å bruke digitale verktøy/programmer som 
er relevante for fagområdet» til 2,6 «Bruken av digital læringsplattform fungerer godt 
på studieprogrammet mitt». Nasjonalt er også dette ganske lave tall.   

 Organisering av praksisperioden: I denne kategorien har tilfredsheten gått en del 
ned fra 2018, med unntak av forberedelse til praksisperiode. Det er særlig 
«informasjonen i forkant av praksisperioden» og «prosessen med å skaffe 
praksisplass» som får dårlige tilbakemeldinger med 2,6 og 3,1. I tillegg får «hvor 
tilgjengelig ansatte ved høyskolen/universitetet var underveis i praksisperioden» lav 
tilfredshet med 2,9. 

 
Det er verdt å merke seg at det er relativt store forskjeller mellom programmene i hvilke 
kategorier/tema som rangeres bra og mindre bra av studentene.  

 

 

 

Programrådet bes om å drøfte følgende: 

1. Hvordan skal rapporten følges opp, og hvilke momenter bør vi ev. prioritere 
først? 

2. Hvilke ev. tiltak bør settes i gang på hvilket nivå?  
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Notat fra Studieavdelingen 

    

                                  Drøftingssak   
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  11. mars 2020       ephorte: 20/452 
 

 
Styringsgruppen for lektorutdanningen diskuterte kollisjonsproblematikk i lektorutdanningen 
på møte 17. september 2019, se sak 30/19: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_styringsgruppemote_17._septe
mber_2019.pdf 

En stor utfordring ved organiseringen av femårig lektorutdanning ved UiB (5LU) er at praksis 
kolliderer med faglige emner, særlig de disiplinfaglige. Problematikken er nøye beskrevet i 
Sejersted-rapporten (ferdigstilt i september 2018) og er også adressert i 
programsensorrapporter, Studiebarometeret og andre relevante rapporter over en relativt 
lang periode.  

Styringsgruppen ønsker å prioritere tiltak for å forebygge kollisjoner i lektorutdanningen, og 
landet på at Programrådet skulle starte arbeidet med å vurdere hvordan en ev. ny 
modell/matrise kan se ut. Målet er en enhetlig modell som er lik for begge fakultetene.  

Den nye modellen må ha som mål å bedre praksiskomponenten i hele lektorutdanningen. 
Dette pekes det også på i rapporten fra arbeidsgruppen som har sett på kunnskapsgrunnlag i 
lektorutdanningen og understreker betydningen av å styrke studentenes kullfølelse og 
læreridentitet. 

  

Programrådet bes om å drøfte ulike måter å tilnærme seg en omstrukturering og/eller 
redesignprosess av lektorprogrammene ved UiB. Hvordan bør og kan vi gripe dette 
arbeidet an? 
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                                  Orienteringssak   
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  11. mars 2020       ephorte: 20/452 
 

 
Lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB) gjennomførte sine første arrangementer 
på Åpen dag 10. februar 2020. Det ble avholdt to (identiske) arrangementer på HF og to 
(identiske) arrangementer på MN.  

 

Deltagertall 

Lektor i 
naturvitenskap 
og matematikk 

8.30-10.00 30 påmeldte 27 møtte 90 % oppmøte 

Lektor i 
naturvitenskap 
og matematikk 

11.00-12.30 21 påmeldte 18 møtte 86 % oppmøte 

Lektor i språk, 
historie og 
religion 

8.30-10.00 21 påmeldte 15 møtte 71 % oppmøte 

Lektor i språk, 
historie og 
religion 

11.00-12.30 29 påmeldte 25 møtte 86 % oppmøte 

 

62,93 % var snittet for oppmøteprosenten for alle arrangementene ved UiB. Det vil si at det 
var svært gode oppmøtetall på lektorarrangementene. 

De administrativt ansvarlige ved fakultetene melder inn at de stort sett er godt fornøyde med 
arrangementene og avviklingen, og at elevene som deltok viste engasjement og hadde 
mange spørsmål. De har også et par forbedringspunkter å melde inn: 

 Ønske om å forbedre internkommunikasjonen. Med mange parter involvert på ulike 
nivåer i organisasjonen, er det viktig å sikre informasjonsflyen. 

 Ønske om tydeligere bestillinger til de ulike partene som bidro i programmet, både 
studenter og ansatte. 

Elevevalueringene er enda ikke klare. Det er naturlig å vektlegge innholdet i disse med tanke 
på planlegging av neste års arrangementer.  
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Om Åpen dag 
Utdanningsinstitusjonene i Bergen ønsker å bistå fremtidige studenter i å ta bevisste og 
veloverveide studievalg. Et ledd i dette er arrangementet Åpen dag, hvor elever får anledning 
til å besøke de enkelte studiestedene, få en smakebit på studentlivet og utdanningene som 
tilbys. UiB har arrangert Åpen dag i flere år med vesentlige bidrag fra fagmiljøene.  

 
I år samarbeider disse institusjonene om Åpen dag: UiB, Høgskulen på Vestlandet, Norges 
Handelshøyskole, Handelhøyskolen BI, VID vitenskapelige høgskole, NLA Høgskolen, 
Høyskolen Kristiania, Fagskolen i Hordaland. 
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