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Programrådet for lektorutdanningen 
 
Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 
 

Innkalling til møte i programrådet for lektorutdanningen 
Møte 1 2020 
 
Tidspunkt: 17. januar 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 16. desember  
    Protokollen er sendt ut.   
III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

1. Seminarrekke fagdidaktikk. Seminar gjennomført 8. januar, mulig nytt seminar i 
mars/april. Datoer som foreslås er 24.3 eller 1.4.  
 

Vedtakssaker 

Sak 1/20 Semesterplan høstsemester 2020 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 
 

Drøftingssaker  

Sak 2/20       Vurdering av ettfagsmodellen  

  Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Sak 3/20  Programsensorrapporter 2019 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Orienteringssaker 

  
Sak 4/20 Lektorutdanningskonferanse 2020  

  Notat fra Studieadministrativ avdeling 
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Sak 5/20 Eventuelt  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

ephorte: 20/452 

 

Sak 1/20       Semesterplan høstsemester 2020 

 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                  Vedtakssak 
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Notat 

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

Hvert semester utarbeides det en plan med sentrale tidspunkter for praktisk-pedagogisk 
utdanning (PPU) og de femårige lektorprogrammene (5LU). De faglig- og administrativt 
ansatte som jobber med de nevnte utdanningene har spilt inn sine datoer for semesterplanen 
for høstsemesteret 2020. Semesterplanen er et viktig verktøy for timeplanlegging. 
Semesterplanen angir tidspunkter for praksis, eksamen og andre viktige datoer.  

 

 

Forslag til vedtak 
Programrådet vedtar forslaget til semesterplan for høstsemesteret 2020 og ber om at den 
gjøres kjent i fagmiljøene og i administrasjonen som jobber med timeplanlegging og 
eksamen.  
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Semesterplan høstsemester 2020 
Oversikt over undervisning og eksamen i Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) 
og lektorprogrammet (5LU) 

Det humanistiske fakultet forkortes HF 
Det psykologiske fakultet forkortes PF 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet forkortes MN 

PPU heltid 
Obligatorisk orienteringsmøte: mandag i uke 33 

Undervisningsstart: uke 33 

Praksisperiode (PPUPRA101): uke 39-40 og 42-46  

Eksamen: Eksamensperiode uke 49-51 

 PEDA101 i uke 49 
(dersom mange studenter kan også mandag-onsdag i uke 50 brukes) 

 Didaktikk uke 50-51 
Innleveringsfrist HF, SV, PF: 17.12 
DIDAFRAN1 Hjemmeeksamen 9.-17.12  
DIDASAK3 Hjemmeeksamen 13.– 17.12 
MN: uke 51 

   

5LU 1. semester 
Obligatorisk orienteringsmøte: onsdag kl. 13.00 i uke 33 (MN) onsdag i uke 33 (HF) 

Undervisningsstart: uke 34 

Praksisperiode (KOPRA101):  

 MN uke 37 (5 dager)  
 HF 37–38 (8 dager) 
 HF Temaseminar mandag og fredag i uke 38. 

Eksamen: PEDA120 uke 49 eller 50  

  

5LU 3. semester 

Undervisningsstart: uke 34. NB. NATDID210 har en undervisningsøkt i uke 33 og 
PEDA121 har en seminargruppe i uke 33 for biologistudentene* 
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Praksisperiode (KOPRA102):  

 MN uke 38 (5 dager i skolen) 
o NB! Fire dager i uke 38 og en dag i uke 39 for studenter som tar KJEM131 

eller KOPRA103 parallelt med KOPRA102 
 HF uke 38 (4 dager i skolen)  

Eksamen: PEDA121: Innleveringsfrist 11.12  

 

5LU 5. semester 

Undervisningsstart: uke 34 

Praksisperiode (KOPRA103):  

 MN uke 39-45 (5 dager i løpet av perioden) 
 HF his/rel/sos – uke 42 + 3 dager i ukene 43-45 (8 dager) 
 HF språk: uke 38 + 3 dager i ukene 39-42 (8 dager)  

 HF Temaseminar mandag i uke 36 og 37 

Eksamen:  PEDA122: Innleveringsfrist 10.12 

  

5LU 7. semester 

Undervisningsstart: uke 33 

Infomøte om langpraksis: uke 36 

Praksisperiode (LAPRA101):  

 MN: Skolepraksis: tirsdag i uke 38 til og med onsdag uke 47 (41 dager) 
 MN: Temaseminar mandag i uke 36 og 37 og mandag og fredag i uke 38. 
 MN: Campusdag torsdag og fredag uke 37 og 47 
 HF uke 38 – 46 (28 dager) 

 

Andre sentrale datoer 
Forskningsdag for lektorutdanningen: mandag-onsdag uke 47, ev. slutten av uke 46 
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Notat 

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

 
Ettfagsmodellen i praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) var oppe som sak i Programrådet 
25.11.2019, se sak 58/19: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_programradet_2
5._november_2019.pdf. Praksisutvalget ba her Programrådet i et brev om å ta stilling til 
hvorvidt det var behov for å igangsette en ny evaluering av ettfagsmodellen på PPU. 

På møtet i Programrådet 16.12.2019 ble det nevnte brevet gjennomgått, se sak 66/19: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_programradet_1
6._desember_2019.pdf.  

Programrådet ble deretter enige i at de ønsker å fronte noen prinsipper til styringsgruppen 
som forutsetninger for å fortsette med ettfagsmodellen i PPU. Brevet skulle derfor revideres 
og gjennomgås på møtet 17.1.2020. Når innholdet er tilstrekkelig forankret i Programrådet, 
kan det oversendes til styringsgruppen.  

Det reviderte brevet er vedlagt til drøfting. 

 

 
 

Programrådet bes om å drøfte følgende: 

 

Gjenspeiler innholdet i brevet utfordringene rundt ettfagsmodellen, og kan det oversendes til 
styringsgruppen for lektorutdanningen? 
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VEDLEGG: BREV OM ETTFAGSMODELLEN FRA PROGRAMRÅDET TIL 
STYRINGSGRUPPEN 

 

Utfordringer ved ettfagsmodellen i praktisk-pedagogiske 
utdanning (PPU) 
 

Ettfagsmodellen i PPU har tidligere gjennomgått en evaluering etter å ha trådt i kraft i et 
semester. Etter å ha lest evalueringsrapporten, vedtok Styringsgruppen følgende 18. januar 
2019: 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar at alle fag bør lyses ut i ettfagsmodellen. 
Dersom det ved opptak viser seg umulig å skaffe praksisplasser i noen fag, vil studenter ikke 
bli tatt opp til ettfagsmodellen i vedkommende fag. Søkerne må informeres om denne 
risikoen i forbindelse med at opptaket lyses ut. En ny vurdering må finne sted i 2019/2020 for 
å sikre at PPU-tilbudet ved UiB gjenspeiler fagene i skolene. 

(Saksliste: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/oppdatert_moteinnkalling_og_sakliste_f
or_mote_18._januar_2019.pdf og protokoll: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/protokoll_styringsgruppemote_18.januar
_.pdf). 

Programrådet ønsker med dette brevet å gi en ny og oppdatert vurdering av ettfagsmodellen, 
som styringsgruppen ba om for et år siden.  

 

Bakgrunnen for ettfagsmodellen og foreløpige erfaringer 
Programrådet har en klar målsetning om at flest mulig av PPU-studentene ved Universitetet i 
Bergen (UiB) får opptak til tofagsmodellen. Dette ble nedfelt i forskrift om opptak til PPU, der 
det står at studenter med to fag prioriteres foran studenter med ett fag. 

UiB har lang erfaring med å tilby PPU med høy faglig kvalitet med et bredt fagdidaktisk 
tilbud, og med unntak av ettfagsmodell i matematikk og psykologi har studieprogrammet vært 
bygget opp av to ulike didaktikkfag i tillegg til pedagogikk og praksis. PPU har vært et stabilt 
program der alle involverte i stor grad har samme forståelse av innholdet og rammene for 
studieprogrammet.  

Ettfagsmodellen ble innført for at flere studenter skulle kvalifisere til opptak på PPU ved UiB. 
Modellen sikret at UiB møtte måltallet for antall uteksaminerte kandidater studieåret 
2018/2019. Nesten 50 % av studentene kom inn på ettfagsmodellen i fjor. Ettfagsmodellen 
framsto i innføringsåret som en suksess med henblikk på måltall, kandidat- og resultatmidler.  
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Ettfagsmodellen PPU Antall studenter 
(møtt) 
2018/2019 

Antall studenter 
(møtt) 
2019/2020 

Norsk 3 2 

Norsk som andrespråk 1 2 

Engelsk 14 1 

Tysk 4 1 

Fransk 1 0 

Spansk 3 2 

Historie 32 4 

Religion 15 0 

Filosofi 4 0 

Matematikk 13 1 

Psykologi 10 3 

Samfunnskunnskap 9 4 

Mediefag 7 1 

Geografi 6 - 

   

Totalt antall studenter 
på ettfagsmodellen 

PPU 

122 25 

 

Som vist i tabellen var studenttallene på PPU svært høye i 2018/2019 (både på ett- og 
tofagsmodellen), siden dette var siste mulighet til å søke PPU uten mastergrad. 2019/2020 
er det til sammen 25 studenter på PPU i ettfagsmodellen. Tallet for PPU samlet i 2019/2020 
er at 59 kandidater møtte til studiestart. Nesten halvparten av studentene på PPU er altså på 
ettfagsmodellen.  

Programrådet er fullt innforstått med at det vil være vanskelig å anbefale å gå helt bort ifra 
ettfagsmodellen når det i dag er såpass mange studenter som velger denne i dag. Rådet 
ønsker derimot å fronte noen viktige punkter som er forutsetninger for å kvalitetssikre 
ettfagsmodellen fremover.  
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1. Ettfagsopptak kun i de største fagene 
Programrådet understreker viktigheten av å begrense ettfagsmodellen til de største fagene. 
Dette er essensielt for å beholde kvaliteten og unngå å vanne ut utdanningen vi tilbyr. Det 
har også vist seg umulig å tilby studenter på de mindre fagene 60 timers 
undervisningspraksis, slik vi er pålagt. Vi ser det som en forutsetning at ettfagsmodellen kun 
skal lyses ut i fag som er store nok til å oppfylle dette. PPU er en ettårig profesjonsutdanning, 
og det ligger til UiBs samfunnsoppdrag at vi skal utdanne profesjonsutøvere som er godt 
rustet for sitt kommende yrke. Studenter med kun ett undervisningsfag stiller svært svakt når 
det gjelder jobbmuligheter i skolen. 

Ettfagsmodellen i små fag undergraver prinsippet om at praksis i eget fag skal prioriteres. 
For å fylle opp nok timer med undervisningspraksis, er det fare for at studentene må ha 
praksis i andre enn sine egne fag. Praksis i beslektede fag kan være logisk i noen tilfeller, 
men det kan også være problematisk. 

 

2. Prioritere opptak i to fag  
Programrådet ønsker å prioritere søkere på to fag. Dette innebærer også at søkere som er 
kvalifisert for to fag, må takke ja til dette, selv om de søker om opptak i kun ett fag. 
Opptakskravene bør kommunisere dette tydelig. Opptaksinformasjonen bør også fremheve 
at det er svært fordelaktig med to fag. 

 

3. Styrke rekrutteringstiltak  
UiB skal tilby en utdanning med høy faglig kvalitet med velkvalifiserte søkere, men de svært 
spesifikke opptakskravene på enkelte didaktikkfag gjør at vi mister dyktige studenter som 
enten gir opp planen om å bli lærer, eller som tar utdanningen sin ved andre institusjoner. 
Det finnes eksempler på at studenter som har tatt utdanning ved UiB ikke er funnet 
kvalifiserte til opptak på PPU i masterfaget sitt ved samme institusjon. Fakultetene har 
nettopp fullført en revisjon av opptakskravene, som styringsgruppen skal ta stilling til. Vi tror 
denne oppmykningen er svært viktig for rekrutteringen.  

UiB bør også målrette PPU-rekrutteringen til interne søkere på bachelornivå så tidlig som 
mulig i løpet, slik at studentene har mulighet til å velge fag som kvalifiserer dem for PPU, og 
da fortrinnsvis tofagsmodellen.  

 

4. Unngå fellesdidaktikk  
Programrådet mener at alle studenter på PPU skal ha didaktikkundervisning i sitt eget fag, 
og at dette fremmer kvalitet i utdanningen. Fellesdidaktikk bør i størst mulig grad unngås. 

 

Programrådet ber styringsgruppen ta stilling til innholdet i dette brevet, og komme med noen 
avklaringer om fremtiden for ettfagsmodellen i PPU ved UiB.  
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Notat 

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

 

Som en del av kvalitetssikringssystemet ved UiB, har lektorutdanningen tre 
programsensorer: 

Programsensor for lektorutdanningen ved Det humanistiske fakultet: Førsteamanuensis 
Lisbeth M. Brevik, UiO. Tema for rapporten: Masteroppgaver ved Det humanistiske fakultet 
(HF).              

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

Programsensor for lektorutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 
Førsteamanuensis Gerd Johansen, NMBU. Tema for rapporten: Faglig sammenheng i 
programmet 

Hver av disse har levert sin rapport for 2019, basert på oppdrag fra fakultetene, rapportene 
er vedlagt. Det ligger mye arbeid bak disse rapportene, og det er viktig at UiB utnytter 
potensialet i en slik grundig gjennomgang på best mulig måte.  

Vi ber om at Programrådet leser de vedlagte rapportene, og på bakgrunn av disse drøfter de 
følgende punktene. Rapportene er vedlagt i e-posten. 

 

Programrådet bes om å drøfte: 

1. Hvordan kan UiB best følge opp innholdet i programsensorrapportene? 
2. Hvordan bør vi ev. koordinere fremtidige oppdrag til programsensorene for å ivareta 

en helhetlig tilnærming til lektorprogrammene? 
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Notat 
Til: Programrådet for lektorutdanningen 

Møte:  17. januar 2020       ephorte: 20/452 
 

 
Lektorutdanningskonferansen 2020 skal arrangeres på Solstrand 17.-18. februar 2020. 
Målgruppen er ansatte ved UiB som jobber med lektorutdanningen og PPU, ansatte fra 
partnerskolene våre. Vi inviterer også Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL).  

 
Komitéen består av: 

Trond Erslien, Det humanistiske fakultet 

Kikki Kleiven, Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet 

Liv Eide, Det psykologiske fakultet 

Kjetil Børhaug, Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 

Hovedtema for konferansen er fagdidaktikk i lektorutdanningen. Andre temaer er 
desentralisert kompetanseutvikling og fagfornyelsen. Aktører i skolen er invitert inn for å 
holde innlegg. 
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