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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  14. april 2020      ephorte: 20/625 

____________________________________________________________ 
 

Bakgrunn 
Arbeidsgruppen for bedre integrert lektorutdanning ble nedsatt av Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 17. september 2019 med mandat om å vurdere hva som skal til for at et 
lektorsenter kan støtte utviklingen av en bedre integrert lektorutdanning ved UIB. 
Arbeidsgruppens medlemmer (oppnevnt av fakultetene (ephortesak 2019/24191):  

Svein Ivar Angell (HF) (på siste møte Christian Sæle fra HF), Kjetil Børhaug (SV) Marianne 
Jensen, (MN), Kjersti Lea (PF) og Programrådet, Hanna Valle Risnes (FIL), (Eirik Førde, 
vara på to møter). Fagdirektør Sølvi Lillejord har ledet arbeidet. 

Gruppens arbeidsform 

Arbeidsgruppen har hatt fire møter i perioden og leverte en rapport 26. mars 2020. Fra tre av 
representantene (MN, SV og HF) kom det til sammen 59 kommentarer på rapportutkastet. 
Hver enkelt kommentar ble behandlet og representantene har fått tilbakemeldinger om 
hvordan deres kommentarer er ivaretatt. Det har skjedd ved fyldigere tekstutdrag fra 
Sejersted-utvalgets rapport og sidehenvisninger, med henvisning til Studiebarometeret, 
programsensorrapporter og tekstbidraget fra studentene i rapportens kapittel 5. På grunn av 
coronasituasjonen ble det ikke lagt opp til underskrifter på rapporten, og den er derfor ikke 
formelt godkjent av gruppens medlemmer. Noen av gruppens medlemmer har også gitt 
uttrykk for at de mener gruppens arbeid burde fortsette.  

Etter fagdirektørens vurdering bør imidlertid gjenstående spørsmål om organisasjon og 
ledelse av lektorutdanningen ved UiB løftes til et annet nivå. 

Rapportens hovedinnhold 

Arbeidsgruppen skulle særlig vurdere tverrgående arbeidsoppgaver som trenger 
koordinering, samarbeid og samordning for å få et klarere bilde av hvilke oppgaver som bør 
ivaretas av en ny enhet (et «Lektorsenter») og hvilke oppgaver som bør ligge ved 
fakultetene. Tema som ble diskutert i arbeidsgruppen var: Økonomi og ressurser; 
Samordning og ledelse i lektorutdanningen; Kvalitetsutvikling; Forskningsbasert 
undervisning; Skolereformen fagfornyelsen og desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp) 
Et fremtidig lektorsenter – hva skal enheten gjøre? 

I kapittel 5 i rapporten fra Arbeidsgruppen er det samlet tekster fra fakultetene (HF, SV, MN 
og PF samt fra FIL). Ettersom alle er enige om at man, ved endringer av lektorutdanningen 
må ivareta utdanningens styrker, ble medlemmene i arbeidsgruppen bedt om å beskrive 
styrker og fordeler ved lektorutdanningen med vekt på dagens organisering. Noen har påpekt 
utfordringer og ulemper. Her sammenfattes innspillene fra lærerutdanningsmiljøene og fra 
studentene.  
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Tekstene viser at gruppen er splittet i sin oppfatning om sentrale spørsmål og hvordan man 
kan nå målet om bedre integrert lektorutdanning ved UiB. Noen av konklusjonene i rapporten 
fra Sejersted-utvalget har vært ulikt tolket og forstått, og det samme gjelder hva som kan 
legges i bedre integrert lektorutdanning, samordning og koordinering. 
Studentrepresentantenes tekst viser at de har andre opplevelser av styrker utdanningen enn 
de faglig ansatte gir uttrykk for. De kvalitetsutfordringene studentene beskriver i sin tekst, 
støttes av Studiebarometeret og programsensorrapporter. 

Lærerutdanningsmiljøet ved Institutt for pedagogikk (Iped) 

Iped ønsker omfattende endringer i organiseringen av lektorutdanningen. De påpeker at 
dagens organisering gir stor møtevirksomhet. I flere år har ansatte deltatt i grupper (f.eks. om 
praksisbesøk, arbeidsbelastning og eksamensordning) som ikke har gitt resultater. I 
kombinasjon med mangel på ledelse har det å stadig forsøke å diskutere seg frem til enighet 
ført til en situasjon der diskusjonene går i ring, sier Iped, som mener at: 

 Dagens organisering av lektorutdanningen fører til merarbeid og gjør det vanskelig å 
etablere velfungerende partnerskap med skolene.  

 Uklar økonomi gjør det vanskelig å planlegge fremover.  
 Det trengs en faglig ledelse for forskning i lærerutdanningen og en felles 

forskningsadministrasjon som kan koordinere og stimulere forskningsaktiviteten.  
 Manglende samarbeid og koordinering på tvers av enheter skaper misnøye blant 

studentene og i skolene som UiB samarbeider med.  
 Potensialet i fagmiljøet utnyttes ikke godt nok i dagens situasjon, og det finnes 

ressurser ved UiB som kan samles og utnyttes bedre.  
 Dagens organisering av lektorutdanningen gjør at UiB i for liten grad får hentet inn 

ressurser fra sentrale satsinger på utdanning.  

Studentene (FIL) 

Studentenes uttalelse er organisert etter forskriftene for integrert lektorutdanning 8-13. 
Mens de får kunnskaper om vitenskapelige problemstillinger og forskningsteorier, opplever 
mange studenter mangelfull opplæring i metode. Særlig bekymret er de for opplæring i 
formativ vurdering.  

 Studentene ønsker en helhetlig og lik struktur uavhengig av fag og fakultet; opplever 
lite samordning mellom didaktikk og disiplinfag, opplever i varierende grad 
sammenheng og progresjon mellom fagene og finner det frustrerende at de selv må 
etablere sammenhenger.  

 De ønsker mer studentaktiv læring, caseoppgaver og øvelser. De opplever at de svært 
sjelden får delta i skolerelevante FoU - prosjekter, slik forskriftene sier at de skal, og i 
for liten grad arbeide med tverrfaglige og profesjonsrelevante problemstillinger. 

 Studentene sier at praksis er det beste og verste ved studiet, og ser behov for flere og 
bedre fellesmøter mellom de ulike partene og oppfølging av skolenes 
praksiskoordinatorer.  

 Studentene peker også på at det er de som taper på de hyppige kollisjonene mellom 
undervisning i disiplinfag og i profesjonsfag. 
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Frafall og manglende arbeidsrelevans 
Studentene er bekymret for frafallet i utdanningen. Mens noen opplever det høye faglige 
nivået positivt, opplever andre det som for lite relevant for læreryrket. I mange disiplinemner 
er det få lektorstudenter. De kan oppleve å “drukne” i studentmassen på universitetet, og det 
virker ikke som om emneansvarlige vet hva lektorutdanningen medfører av arbeid. 
Studentene er enige i NOKUTs påpekning av manglende arbeidsrelevans for lektorstudenter 
og har ti forslag til forbedringer som sammenfattes i fire punkter her: 

 Lektorsenteret må være en møteplass for samhold og identitet, kontor for FIL og 
egen lesesal som kan sikre fellesskap i lektorutdanningen fremfor i de faglige 
miljøene. 

 Mer studentaktiv læring med caseoppgaver, egne metodefag for lektorstudenter, 
bedre kontakt mellom disiplinfag, didaktikk og pedagogikk for å sikre «broen» og 
unngå overlapp. 

 Flere fag med egne emnekoder for lektorstudentene, eksamen og seminarer vinklet 
mot læreryrket.  

 Tydeliggjøre det profesjonsfaglige perspektivet, seminarer på tvers av fagdisipliner. 
Strukturen for lektorutdanningen må være lik for MN og HF. Studieløpet for en 
student ved 5LU skal være oppbygd likt uavhengig av fagretning. På MN er alle 
temaseminarene lagt på 4. året. Hvis disse fordeles utover studiet, som på HF, blir 
det øyeblikkelig et mer helhetlig perspektiv på studiet. 

Studentene konkluderer med at studentene og læreryrket er i endring og det burde 
lærerutdanningen også være. 

 

Disiplinfag-fakultetene 

SV mener at UiBs organisasjonsmodell legger godt til rette for å fremme faglige – 
disiplinnære premisser i den fagdidaktiske forskningen og presenterer mange pågående 
prosjekter og aktiviteter. Ettersom didaktikerne er integrert i fagmiljøet, har de også oppgaver 
i instituttenes ordinære virksomhet. SV mener at: 

 dagens organisering ikke er til hinder for samarbeid, men peker på 
samordningsproblemer som studieadministrasjon, samordning av pensum og 
praksisoppfølging.  

 Det er problematisk at studiemodellen legger praksis samtidig med 
emneundervisning på ulike måter på fakultetene. Dette krever styring fra UiB sentralt 
som et lektorsenter neppe kan ha autoritet til å gjøre.  

 SV mener også at det er for få møtepunkter, og manglende rutiner og prosesser for å 
avgjøre spørsmål der interessene spriker. De spør om et lektorsenter kan bøte på 
dette, og mener at senteret neppe kan ha slik beslutningsmyndighet, men kan være 
sekretariat og støtte for organ som har slik makt.  

 SV har lektorer fra skolen i delstillinger, og mye samarbeid med skolene, men ser at 
praksissamarbeidet kan forbedres. De spør om praksisutvalget eller et lektorsenter 



7 
 

kan gjøre noe med denne situasjonen, men konkluderer at det som trengs er et 
formelt avtaleverk og ressurser som kan sette ansatte i stand til å arbeide direkte 
med skolene, samt arenaer for å identifisere felles prosjekt og ressurser til dette. 

HF mener at matriseorganiseringen åpner for at flere fagmiljø kan ha eierforhold til 
lektorutdanningen. Studentene har det meste av undervisningen på ordinære disiplinfaglige 
emner, med undervisere som ikke har stillingen sin knyttet til lektorutdanningen. For at dette 
skal være en fordel, må ansatte være like bevisste på at de er lærerutdannere som at de 
underviser i et disiplinfag. Organiseringen legger til rette for en sterkt fagorientert utdanning, 
kandidater som holder et høyt faglig nivå, og ansatte som arbeider i miljø preget av høyt 
trykk på forskning og forskningsbasert undervisning. Organiseringen muliggjør et dynamisk 
samspill mellom utviklingen av profesjonsfag og disiplinfag, og sterkere bevissthet om 
forholdet mellom skolefag og disiplinfag. 

 Organiseringen gir lite samordning mellom fagmiljøene: For det første er det lite 
samordning mellom profesjonsfag, disiplinfag og praksis. For det andre klarer ikke 
lektorutdanningen å nyttiggjøre seg av hele fagporteføljen ved UiB når studentene 
ikke kan kombinere fag fra MN og HF/SV.  

 Ulik organisering gir også kollisjoner mellom praksis, profesjonsfag og disiplinfag. 
Samarbeidet mellom UiB og skolene er utmerket, men bør bli mer systematisk og 
samordnet. Et lektorsenter kan legge bedre til rette for dette.  

 HF påpeker dessuten at det er vanskelig å få oversikt over ressursflyten i 
utdanningen. 

 
MN ser disse fordelene ved dagens organisering: 

 Ved at fagdidaktikerne tilhører sine faginstitutt har instituttene ansvar for 
fagdidaktikkemner og fagdidaktiske masteroppgaver og ansvar for disiplinfagemner som 
inngår i programmet. Instituttet som forvalter studentens fag 1 står for over halvparten av 
innholdet i studentens studieløp, og studenter som velger samme fag 1 skal gjennomføre 
masteroppgave på samme institutt, uavhengig av om det er en fagdidaktisk eller 
disiplinfaglig masteroppgave. At alt skjer på samme institutt gjør at fagdidaktikerne kan 
følge studenter over tid. 

 Fagdidaktiker som del av instituttets ansatte kan føre til større interesse for fagdidaktikk 
og lektorutdanningen blant andre ansatte. Det kan påvirke deres undervisning og 
tenkning om undervisning i disiplinfagemner, noe som vil være positivt for alle, også 
lektorstudentene. Det kan også gi åpning for at instituttets emneportefølje kan gjøres mer 
relevant for lektorstudenter eller at enkelte disiplinfagemner kan gjøres mer 
lektorvennlige når didaktikeren inngår i samme kollegium og sitter borti gangen. 

 Mulighet for skolerettede oppgaver. MN tilbyr tre typer masteroppgaver: disiplinfaglig, 
fagdidaktisk og skolerettet. Skolerettet oppgave innebærer både fordypning i disiplinfaget 
og i fagdidaktikk og studenten har gjerne to veiledere, en fagdidaktiker og en fra 
disiplinfagene. Dette er enklere å få til når alt skjer innad på et institutt. 

 Å være tilsatt på faginstitutt kan gjøre det lettere å følge fagets utvikling, kjenne litt til hva 
det forskes på og interessante resultater. For noen fagområder kan det handle om 
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dagsaktuelle problemstillinger som er relevante og gunstig å kjenne til som didaktiker i 
faget.  

 Løse problemer/følge opp saker på lavt nivå. Fagdidaktikerne har sin hovedidentitet som 
lektorutdanner selv om de tilhører faginstitutt. At det er en fagdidaktiker på hvert institutt 
gjør det enklere å ta opp saker og løse problemer knyttet til disiplinfagene på instituttet, 
f.eks. ved kollisjoner, oppdatering av fagkrav til Praktisk-pedagogisk utdanning. Han/hun 
kan følge opp saken på innsiden. Instituttet vil gjerne vise større forståelse/vilje til å finne 
løsninger enn om det kommer som pålegg utenfra.  

 God tilgang til førsteårsstudenter som masterstudentene i didaktikk kan forske på kort vei 
til relevante og gode undervisningsrom, tilgang til materiell som muliggjør eksemplarisk 
og variert undervisning, lar masterstudentene i lektorprogrammet sitte samlet (de som tar 
disiplinfaglig og fagdidaktisk). Å ha veileder i nærheten/samme bygning muliggjør tett 
oppfølging 

 Samarbeid mellom faglig ansatte og fagdidaktikere, også om undervisnings- og 
skolerettede prosjekter 

 

Sammenfatningen av tekstene viser at de ulike enhetene vektlegger ulike forhold, og det er 
vanskelig for gruppen å samle seg om anbefalinger om hvordan etablering av en ny enhet 
skal bidra til en bedre integrert lektorutdanning ved UiB. Det er likevel tydelig at dagens 
organisering langt ifra er optimal. I tillegg viser rapporten at det er uklart hva de ulike 
medlemmene i gruppen legger i sentrale begreper som koordinering, samordning, initiering, 
integrering og faglig-administrativ. Det ble uttrykt bekymring for på hvilken måte en ny enhet 
vil gripe inn i faglige spørsmål. Noen av medlemmene spurte derfor om ikke et lektorsenter 
hovedsakelig skal være en administrativ enhet som kan støtte fakultetenes 
lektorprogrammer.  

Rapporten konkluderer med at det nå er nødvendig å heve blikket, se lektorutdanningen i et 
større perspektiv og tenke mer helhetlig om lektorutdanning, undervisning og 
utdanningsforskning ved UiB.  

Innledning til drøfting og vedtak 
 
Mål i Universitetet i Bergen (UiB) sin strategi Kunnskap som former samfunnet 2019-2022 er 
en innovativ kultur på tvers av fagdisipliner og å utdanne kandidater som er attraktive for 
arbeidslivet. UiB har også som strategisk mål å bli ledende i landet på lektorutdanning ved å 
prioritere skole- og praksissamarbeid og bedre koordinering mellom fagdisiplin, didaktisk og 
pedagogisk kompetanse. Styringsgruppen blir i denne saken bedt om å se etablering av en 
ny enhet og videre utvikling av lektorprogrammet i sammenheng med hvordan UIB kan nå 
disse målene.  

Lærerutdanningen ved UiB må organiseres slik at fagmiljøene kan levere god 
grunnutdanning og god, forskningsbasert etter- og videreutdanning.  Samfunnsutviklingen 
har gjort kunnskap, forskning, utdanning og kompetanse til store nasjonale satsingsområder. 
Ambisjonen må derfor være økte forskningsbevilgninger, økt toppkompetanse, 
nyrekruttering, nye studieprogram og at UiB blir studentenes foretrukne studiested. 
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Det er mot en slik bakgrunn styringsgruppen blir bedt om å vurdere videreutvikling av UiBs 
lektorutdanning. Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT) har varslet evaluering av 
lektorutdanningen 8-13 i perioden våren 2020- våren 2022. De forventer1 at studentene skal 
kjenne igjen det de har lært på universitetet når de er i praksis og at de skal kjenne igjen 
praksis når de er på universitetet. Det er ikke slik lektorstudentene ved UiB opplever 
situasjonen i dag. De strever med å se sammenhenger mellom lektorutdanningens ulike 
komponenter. En varslet melding om arbeidsrelevans2 vil angå alle studietilbud, ikke bare de 
med obligatorisk praksis. NOKUT-evalueringen gir derfor en god anledning til å løfte blikket 
og spørre hva som er ønsket utvikling. Det er enighet ved UiB om at noe må gjøres med 
lektorutdanningen, men uenighet om hva som skal gjøres. Et hovedproblem er at mange har 
ansvar for deler av utdanningen, men ingen har ansvar for helhet og sammenheng. I alle 
andre studieprogram er det opplagt at ansvaret må plasseres hos faglig ledelse, og at det er 
klart for alle hvem som har ansvaret. Dette prinsippet må også legges til grunn for 
lektorutdanningen. 

Styringsgruppen inviteres til å ta følgende forhold med i vurderingen når det fattes vedtak i 
saken: 

 Årlig setter KD av 1,55 mrd. til etter- og videreutdanningstiltak for lærere i skolen. UiB 
henter inn langt mindre enn sin rimelige andel av disse midlene. Fragmentert og lite 
funksjonell organisering av lektorutdanningen ved UiB gjør det vanskelig å innfri 
nasjonale intensjoner om langsiktige og kvalitetsutviklende partnerskap med lokale 
skoleeiere, universitets- og partnerskoler, for eksempel gjennom Desentralisert 
kompetanseutvikling. Organiseringen støtter heller ikke initiativ for å hente inn ekstern 
finansiering i form av forskningsmidler fra FINNUT, og den gjør det vanskelig å innfri 
ambisjonen i Lærerutdanning2025 om mer forskning og mer praksisrelevant forskning 
i lærerutdanningen. Hvordan en reorganisering av lektorutdanningen kan bidra til at 
UiB får vekst og utvikling på disse områdene må tas med i vurderingen når 
styringsgruppen fatter vedtak i saken. 
 

 Forskriftenes § 3 sier at utdanningen skal organiseres på en måte som sikrer 
progresjon og sammenheng mellom de faglige elementene som inngår. Sejersted-
utvalget foreslår derfor en ny faglig-administrativ enhet, som skal være uavhengig av 
eksisterende fakultetsstruktur og ha en ledelse med tett kontakt til rektoratet. 
Lektorutdanningen er slik organisert ved de fire «gamle» universitetene: Norges 
teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Tromsø (UiT) har 
fusjonert med høgskoler og tilbyr både 1-7 og 8-13. NTNU har et Fakultet for 
samfunns- og utdanningsvitenskap, hvor Institutt for lærerutdanning har ca. 340 
ansatte. UiT har fakultet for Humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning med 
264 ansatte tilknyttet lærerutdanning. Universitetet i Oslo (UiO), som er det beste 
sammenligningsgrunnlaget for UiB, har et Utdanningsvitenskapelig fakultet med tre 
institutter og fire sentre. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning har 163 ansatte 
og er den enheten som publiserer mest. I 2019 hadde UV-fakultetets 289 
vitenskapelig ansatte 371 publiseringspoeng. UV-fakultetet får også hvert år flere 
FINNUT-prosjekt og deltar i mange EU-prosjekter. Hvordan UiB kan organisere seg 

                                                           
1 https://www.nokut.no/prosjekter-i-nokut/operasjon-praksis-20182020/  
2 https://www.regjeringen.no/no/tema/utdanning/innsikt/arbeidsrelevansmeldingen/id2638891/  
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for å bli ledende i landet på lektorutdanning må tas med i vurderingen når 
styringsgruppen fatter vedtak i saken. 
 

 Det er en allmenn oppfatning at UiBs modell for lektorutdanning, hvor fagdidaktikerne 
er i fagene, er en garanti for høy faglig kvalitet og forskningsaktivitet. En 
gjennomgang av tallene i Cristin for 2019 viser at de rundt 30 personene som står 
registrert som fagdidaktikere på UiBs hjemmeside er forfatter/medforfatter på 26 
poenggivende publikasjoner som ut fra tittel kan kategoriseres som fagdidaktiske. 
Fire av fagdidaktikerne står for 19 av de 26 publikasjonene. Fagdidaktikerne har også 
registrert 10 rene fagartikler, og Institutt for pedagogikk har registrert 47 
poenggivende publikasjoner. Hvordan lektorutdanningen kan organiseres slik at 
volumet på forskningen øker og er praksisrelevant må tas med i vurderingen når 
vedtak fattes i saken. 
 

 Programsensorrapporter viser behov for forbedringer når det gjelder kvaliteten på 
masteroppgavene, metodeopplæring og lektorstudentenes opplevelse av 
sammenheng og helhet i utdanningen. Studiebarometeret viser at studentene er 
misfornøyd med mange deler av utdanningen. De opplever lite samordning mellom 
didaktikk og disiplinfag, for dårlig sammenheng og progresjon mellom fagene og 
finner det frustrerende at de må etablere disse sammenhengene selv. De ønsker mer 
studentaktiv læring, caseoppgaver og øvelser. Hvordan lektorutdanningen kan 
organiseres slik at studentene opplever sammenheng, helhet og profesjonsrelevans 
må tas med i betraktningen når styringsgruppen fatter vedtak i saken.  
 

Styringsgruppen bes om å vurdere disse forholdene når den fatter vedtak i saken: 

 
 Lektorutdanningen ved UiB skal organiseres slik at UiB kan komme i posisjon til å 

hente inn ekstern finansiering, øke sin forskningsportefølje og utvikle nye 
studieprogrammer og ivareta sin forpliktelse om langvarig og tett samarbeid med 
universitets- og partnerskolene. 

 Organiseringen av lektorutdanningen skal støtte mer praksisrelevant forskning knyttet 
til lektorprogrammene, til at UiB kan nå sine strategiske mål om å bli ledende i landet 
på lektorutdanning og bidra til innovasjon og vekst. 

 Styringsgruppen må vurdere den klart artikulerte kritikken av utdanningen og skissere 
hvordan et lektorsenter må organiseres og ledes om man skal nå målet om at UiB 
skal bli det foretrukne studiestedet for ungdom som ønsker å bli lærere.   

 

På bakgrunn av rapporten En bedre integrert lektorutdanning, og innholdet i denne saken, 
bes Styringsgruppen om å behandle følgende forslag til vedtak: 
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Forslag til vedtak 

 

1. Styringsgruppen anerkjenner utfordringene i dagens fragmenterte organisering av 
lektorutdanningen. 

2. Styringsgruppen ønsker en fremtidig organisering som styrker UiBs strategiske posisjon.  

3. Den framtidige organiseringen må ha en faglig ledelse.  

4. Styringsgruppen ber universitetsledelsen om å utrede fremtidig organisering av 
lektorutdanningen ved UiB. 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  14. april 2020      ephorte: 20/625 

_____________________________________________________________ 
 

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

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

Programsensor for pedagogikk i lektorutdanningen ved Det psykologiske fakultet: Professor 
May Britt Postholm, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).  
Tema for rapporten: Evaluering av emnet PEDA123. 

Programsensor for lektorutdanningen ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 
Førsteamanuensis Gerd Johansen, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (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 i e-posten med innkalling og saksliste.  

 

Oppfølging av rapportene 

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 har hatt alle rapportene oppe til 
gjennomgang og har drøftet hvordan det er ønskelig at rapportene følges opp og hvordan 
fremtidige oppdrag ev. kan koordineres. Rådet landet på at innholdet i rapportene i all 
hovedsak bør følges opp lokalt på fakultetene, med unntak av tema som åpenbart er felles. 
Felles tema beskrives som for eksempel det som handler om praksisavvikling, kontakt med 
skoler osv. Det er også ønske om at bestillingene for rapporter for 2020 bestemmes lokalt, 
men at det orienteres om dette på møter i Programrådet.  

Et tema som ble adressert i flere rapporter var å forbedre internkommunikasjonen i 
lektorutdanningen. Programrådet foreslo et tiltak i møtet 11. mars 2020 som handler om 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. Se forslag til gjennomføring 
av planleggingsmøter fra høsten 2020 av med pilot for praktisk-pedagogisk utdanning i sak 
6/20: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_programradet_1
1._mars_2020.pdf.  
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Oppsummering av programsensorrapportene 2019 

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

 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 masterdelens 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) 

Rapporten tar for seg de tre siste semestrene av programmet, 8-10 semester og er basert på 
intervjuer med studenter fra nordisk og engelsk og ansatte fra disse fagområdene. I tillegg 
har sensor gjennomgått seks faglige og didaktiske masteroppgaver i engelsk og nordisk. 

Det fremkommer at jevnt over er studentene fornøyde med valg av studieprogram, og at 
innholdet i masteroppgavene har god kvalitet. Ellers er det noen punkter rapporten trekker 
frem som har utviklingspotensial: 

 Det oppleves fra studentene sine at det ikke gis tilstrekkelig informasjon om det å 
skrive en masteroppgave og om bruk av teori, forskning og valg av metodikk.  

 Åttende semester er et veldig hardt semester for studentene med emner, langpraksis 
og forberedelse til masteroppgaven.  

 Veilederkapasitet og til en viss grad tilfeldigheter spiller for stor rolle når det gjelder 
valg av masteroppgavetema for studentene, og om de får skrive oppgave innenfor 
feltet de ønsker (for eksempel fagdidaktikk eller disiplinfag) 

 Programsensor anbefaler tydeliggjøring av krav til masteroppgavenes 
profesjonsrelevans. Dette gjøres ulikt i dag på nordisk og engelsk 

HF ønsker å vurdere innføring av et metodekurs for masterstudenter, på Institutt for 
fremmedspråk tilbys det ikke per i dag systematisk metodeopplæring. Ellers er HF sin 
representant i Programrådet opptatt av at vi må ta studentenes gjentatte innspill om høy 
arbeidsbelastning i åttende semester på alvor og sette i gang arbeidet med omstrukturering 
av lektorprogrammene.  

 

Programsensorrapporten fra MN 
Denne rapporten handlet om sammenheng i lektorprogrammet ved MN. Sensorene har 
basert innholdet på samtaler med ansatte fra: disiplinfag, pedagogikk, fagdidaktikk og 
administrasjon, i tillegg til intervjuer med ansatte fra praksisskoler og studenter på 
programmet. Sammenhengen mellom disiplinfag og resten av programmet oppleves ikke 
alltid like direkte for studentene når de skal ut i skolen og bruke faget. 
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Programsensor opplever at det er stor samstemthet på tvers av samtalene når det gjelder 
hvilke utfordringer UiB bør ta tak i. Rapporten er bygd opp slik at hvert tema avrundes med 
punkter til diskusjon/oppfølging. Det foreslås å bygge mer langvarige relasjoner til skolene, 
vurdere å gjeninnføre før-praksismøter, vurdere lektor-koder på emnene for å kunne gi mer 
relevante arbeidskrav og vurderinger, etablere flere møteplasser mellom fagdidaktikere og 
pedagoger, lage årshjul for temadager, utnytte studentrommet «Lærerværelset» enda bedre 
og å vurdere mer lærerorienterte emner i for eksempel kjemi. 

MN ønsker å vurdere flere av tiltakene som foreslås, og skal ta disse med i vurderingen når 
de skal rundt i fagmiljøene i løpet av våren og besøke alle instituttene. 

 

Programsensorrapporten fra PF 
Rapporten tar for seg emnet PEDA123 som gjennomføres i åttende semester på 
lektorprogrammene. Tidligere rapporter har sett på de andre PEDA-emnene. Studentene på 
PEDA123 skal gjennom aksjonsforskning få erfaring med å bruke praksisorientert forskning 
som verktøy. Rapporten bygger på samtaler med to lærerutdannere, fem studenter ved HF 
og fem studenter ved MN, i tillegg til en vurdering av 10 aksjonsforskningsrapporter fra hvert 
fakultet. 

PEDA123 er et emne som studentene er gjennomgående fornøyd med og ser nytten av, og 
som oppleves som både givende og krevende. Studentene oppgir at de får bruk for 
metodeteorien. Samtidig kommer det frem i studentintervjuene at siden det er 
aksjonsforskningsprosjektet de får karakter på, er det arbeidet med denne som blir høyest 
prioritert, mens kurslitteratur som ikke er direkte relevant for eget aksjonsforskningsprosjekt 
blir nedprioritert. Noen studenter, særlig på MN, synes at krav til antall ord på oppgaven er 
for høyt. Kravet er satt til 5000 ord. 

Negative aspekter som trekkes frem er manglende kommunikasjon, for eksempel rundt 
frister, slik at man kan planlegge semesteret bedre. Studentene opplever også at 
tilbakemeldinger de har gitt i emneevalueringer ikke blir fulgt opp godt nok. 
Kommunikasjonen mellom UiB og skolene beskrives som for dårlig, særlig når det gjelder 
praksislærernes oppfatning av hva UiB forventer av dem i aksjonsforskningen og deres rolle 
her. 

Kollisjonsproblematikken tas også opp, og flere mener de dras mellom faget sitt og 
pedagogikken, forelesninger og praksis i skolen. Side 14 i rapporten oppsummerer 
evalueringen i tre temaer: Mangel på kommunikasjon, Studentenes opplevelse av emnet og 
Innhold i og organisering av emnet. 

  

Oppsummeringene legges frem for styringsgruppen til orientering.  

 
 

 

 

07.04.2020/ANNGJ  



16 
 

Styringsgruppen for  

lektorutdanningen 
 
 

 

   
    
           ephorte: 20/625 

 

 

  

Sak 16/20 Studiebarometeret 2019 
Notat fra Studieavdelingen 
 

 

   Orienteringssak  



17 
 

Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 14. april 2020        ephorte: 20/625 

___________________________________________________________________ 
 
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, og ble også drøftet i Programrådet 11. mars 2020. 

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.    

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 med master i naturvitenskap og matematikk 
– oppsummering av resultater 

Antall besvarelser: 28, svarprosent: 51 %.  

 
Områder som utmerker seg for dette programmet 

Disse kategoriene utmerker seg med god tilfredshet (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. 
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 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 
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 med lav tilfredshet (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 med master i fremmedspråk – 
oppsummering av resultater 

Antall besvarelser: 20, svarprosent: 50 %.  

 
Områder som utmerker seg for dette programmet 

Disse kategoriene utmerker seg med god tilfredshet (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. 
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Disse kategoriene utmerker seg med lav tilfredshet (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. 

 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 med master i nordisk – oppsummering av 
resultater 

Antall besvarelser: 33, svarprosent: 61 %.  

 
Områder som utmerker seg for dette programmet 

Disse kategoriene utmerker seg med god tilfredshet (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.  
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 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). 

 

Disse kategoriene utmerker seg med lav tilfredshet (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 med master i historie eller religion – 
oppsummering av resultater 

Antall besvarelser: 18, svarprosent: 42 %.  

 
Områder som utmerker seg for dette programmet  

Disse kategoriene utmerker seg med god tilfredshet (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.  
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 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. 

Disse kategoriene utmerker seg med lav tilfredshet (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.  

 

 

07.04.2020/ANNGJ 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 14. april 2020        ephorte: 20/625 

___________________________________________________________________ 

Bakgrunn 
 
I starten av vårsemesteret 2020 mottok praksiskoordinator ved lektorutdanningen på UiB en 
henvendelse fra en student som hadde fått tildelt praksisplass på Danielsen videregående 
skole (vgs.). Studenten ønsket å bytte praksissted og oppga som grunn Danielsens 
verdigrunnlag knyttet til seksuell orientering hos ansatte. Dette verdigrunnlaget har vært 
omtalt i flere saker i Bergensavisen (BA) i 2019 og 2020.  

Da praksiskoordinatoren ved PF fikk studenthenvendelsen ble det umiddelbart ordnet 
praksisplass ved en annen skole for studenten. I samme henvendelse stilte studenten 
spørsmål om hvorfor UiB hadde partneravtaler med skoler med slike verdigrunnlag. 

18.februar ble noen ansatte i lektorutdanningen varslet på e-post om at det var på vei et 
leserinnlegg til Studvest fra lederen for lektorstudentene ved UiB, som også er 1. vara i 
Norsk lektorlags sentralstyre, Steinar Timenes. Studenten som varslet har sammen med 
Timenes blitt enige om at saken skal løftes på et prinsipielt nivå.   

Kort tid senere kom det en henvendelse fra Studvest med informasjon om at de jobbet med 
en sak. Det opprinnelige leserinnlegget publiseres ikke, og det kom istedenfor en nyhetssak 
med tittel «Da jeg så hvor jeg var plassert ble jeg sjokkert»: https://www.studvest.no/da-jeg-
sa-hvor-jeg-var-plassert-ble-jeg-sjokkert/. Saken inneholder uttalelser fra studenten som ble 
utplassert ved Danielsen, Steinar Timenes og viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, som 
uttaler seg på vegne av UiB. 

Samdal sier at UiB ikke var klar over denne typen problemstilling ved sine praksisordninger. 
Fra saken: 
– UiB har stor forståelse for reaksjonen fra studenten som Studvest omtaler, og er 
takknemlig for denne typen tilbakemeldinger fra våre studenter. Selv om det er stor faglig 
tilfredshet med praksisplassene, er det viktig at også slike problemstillinger kommer opp og 
blir vurdert, sier hun. 

Samdal forteller også at de ønsker å videreføre samarbeidet med Danielsen og andre 
praksissteder så lenge de følger rammene for diskrimineringsloven i Norge. 

Danielsen har tidligere forsvart det omstridte verdidokumentet med at det er frivillig å søke 
jobb hos dem. Elever på skolen og eventuelle praksisstudenter må ikke signere dokumentet. 

– Det foregår en indirekte diskriminering av homofile studenter, mener Timenes. 

Samdal mener at det ikke finnes noen dokumentasjon eller erfaring med at slike skoler driver 
med holdningsendring av elever eller praksisstudenter. 

– Om noe slikt derimot skulle kommet frem ville vi ha måttet revurdere avtalen, sier Samdal. 
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Innfører ny mulighet til å reservere seg 

Etter at ledelsen ved UiB ble kjent med problemstillingen skal det nå innføres en 
reservasjonsmulighet for studenter som skal i praksis. Studentene skal kunne reservere seg 
uten å måtte oppgi grunn for å imøtegå den nye problemstillingen. 

Reservasjonsmuligheten vil ikke gjelde for offentlige skoler. Det vurderes om studentene kan 
få reservere seg mot privatskolene UiB samarbeider med (fire per nå), eller kun de (to per 
nå) skolene med et uttalt religiøst grunnlag. De som haker av for å reservere seg trenger ikke 
å oppgi grunn, og de plasseres så ved en offentlig skole. De kan ikke velge hvilken offentlig 
skole.  

Rent praktisk skal dette skje ved at studentene fyller ut et skjema som sendes til dem på e-
post sammen med informasjon om neste semesters praksis. Skjemaet har vanligvis blitt 
brukt til at studenter kan melde inn ev. behov for tilrettelegging i praksis (for eksempel om de 
er i et vikariat ved en skole allerede, om de er aleneforsørgere og derfor trenger skole nær 
hjemmet osv.). Nå vil de også få mulighet til å reservere mot et mindre antall privatskoler. 
Den nye ordningen vil tre i kraft for praksisutplassering for høstsemesteret 2020, og e-post 
med skjema blir sendt ut i juni 2020.   

UiB vil også innføre denne reservasjonsretten ved helsefagutdanningene. 

Om praksisordningen ved lektorutdanningen 

UiB benytter skoler i Bergen og omegn – både på ungdomstrinn og videregående trinn. 
Lektorstudentene har fem praksisperioder, hvorav tre av dem er «kortpraksis» i 1, 3. og 5. 
semester, og langpraksis i 7. og 8. semester. Studenter på praktisk-pedagogisk utdanning 
(PPU) har to langpraksisperioder.   

Totalt er det behov for flere hundre praksisplasser hvert semester. Vi benytter oss stort sett 
alltid av partnerskolene våre, men bruker også mange skoler i tillegg for å få nok 
praksisplasser.   

Praksisadministrasjonen sender ut praksisforespørsler til skolene basert på hvilke fag 
studentene har, og hvilke fag skolene tilbyr veiledning i. Praksiskontoret har tett kontakt med 
praksisskolene, og sender blant annet ut årlig kartlegging av hvor mange studenter hver 
skole kan ta i hver praksistype (kortpraksis eller langpraksis), og hvilke fag de kan ta imot 
studenter i.  

Studentene blir i utgangspunktet plassert på en skole utfra skolens kapasitet, og studentens 
fagkombinasjon. Vi forsøker å plassere studentene slik at de er sammen i et fag, og alene i 
et annet -hvis mulig. Vi plasserer sjelden en student som eneste ved en skole.  

I forkant av praksis (høsten 2019) ble det sendt ut en undersøkelse om hvorvidt studentene 
må ha tilpasninger. Studenter sier fra også «utenfor» skjema dersom de har behov for 
tilpasning. Praksisadministrasjonen forsøker å tilpasse så godt det lar seg gjøre.  

Saken legges frem for styringsgruppen til orientering.   

07.04.2020/ANNGJ 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 14. april 2020        ephorte: 20/625 

___________________________________________________________________ 
 

Bakgrunn 

Desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp) ble varslet i Meld. St. 21 (2016-2017) Lærelyst 
– tidlig innsats og kvalitet i skolen. Dekomp har som mål å ansvarliggjøre skoleeier 
(kommuner og fylker) og styrke lærerprofesjonen. Ordningen forutsetter tett(ere) samarbeid 
mellom skoleeiere, skoler og høyere utdanningsinstitusjoner. UiB har ansvar for Dekomp i 
alle de videregående skolene i Vestland fylke, også friskolene. I tillegg har UiB delt ansvar 
med Høgskulen på Vestlandet (HVL) og NLA Høgskolen i Bergen kommune, Ytre 
Midhordland og Hardanger-Voss for Dekomp i grunnskolen.  

Dekomp og Kunnskapsdepartementets strategi Lærerutdanning 2025 sier i tillegg at tidligere 
asymmetriske relasjoner skal bygges ned slik at relasjonene mellom de høyere 
utdanningsinstitusjonene og skolene blir mer jevnbyrdig. Det er også tenkt at arbeidet skal 
bidra til å styrke allerede etablerte strukturer. 

Dekomp-samarbeid med Vestland fylkeskommune 

Vestland fylkeskommune er i gang med å etablere et fylkesforum for Dekomp, og foreløpig er 
fagdirektør Sølvi Lillejord bedt om å representere UiB i dette. Vestland fylke vil at Dekomp 
skal rettes inn mot lærernes arbeidsmåter og at Fagfornyelsen må stå sentralt i arbeidet. Det 
er enighet mellom fylkeskommunen og UiB om at Dekomp ikke kan være noe som kommer 
på toppen av det andre vi gjør, men må inn i etablerte samarbeidsrelasjoner og strukturer. 
Fylket mener også at “skolebasert” må bety at lærerne arbeider, ikke at de blir forelest for. 
Tidligere Sogn og Fjordane ønsker å videreføre det pågående prosjektet “Læringsloopen” 
som er rettet inn mot mer systematisk profesjonsarbeid i skolene, og det er Fagfornyelsen og 
de tverrgående temaene som har oppmerksomhet.  

UiB er i gang med å fornye sine samarbeidsavtaler med skolene. Det skal skrives kontrakt 
med fire universitetsskoler (Amalie Skram, Bergen Katedralskole, Nordahl Grieg og St. Paul) 
om utvidet innsats i praksisdelen av lærerutdanningen gjennom prosjektet PADEKO 
(Partnerskap for Desentralisert Kompetanseutvikling). De fire skolene vil samarbeide i cluster 
om studentenes praksis. Studenter som søker seg til praksis i universitetsskolene må være 
motiverte for ekstra innsats, og vil få skreddersydd opplæring knyttet til skolenes ulike 
satsingsområder (som for eksempel digitalisering, inkluderende praksis, vurdering for læring, 
bærekraft, livsmestring osv). Vestland fylke har økt gjennomføring i videregående opplæring 
som satsingsområde og vil at skolene skal arbeide etter prinsippet om “elevaktiv læring”, noe 
som vil få konsekvenser for lektorutdanningen ved UiB. 
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Dekomp-samarbeid med Bergen kommune 

I september 2019 ble det etablert en egen styringsgruppe for Dekomp i kompetanseregion 
Bergen.  

Mandatet for gruppen er: 

 drøfte fordeling av midler 
 tilbakemelding fra pågående prosjekter 
 innspill til fylkesforum 
 gjennomgang før rapportering til Fylkesmannen 
 organisering av prosjekter 

 
Deltakere i styringsgruppen: 
 

 En administrativt og en faglig ansatt fra hver UH-aktør (UiB, Høgskulen på 
Vestlandet, NLA Høgskulen) 

 Bergen kommune (BK): Direktør for Etat for skole og en faglig ansvarlig 
 Fagforeninger og andre interessenter blir ikke medlem av styringsgruppen, 

men ivaretas av gruppens medlemmer lokalt 
 
Deltakere fra UiB er instituttleder ved Institutt for pedagogikk (Iped) Astrid Tolo og Bjørg 
Hildeskår, seniorrådgiver fra UiB videre ved Studieavdelingen. Anniken Gjesdahl deltar 
midlertidig fra administrativ side etter at Hildeskår gikk av med pensjon fra 1. mars. 
 

Pågående samarbeid 
 
Iped har iverksatt partnerskap om aksjonsforskning med syv utvalgte skoler fra januar 2019. 
Våren 2020 har Iped partnerskap med syv skoler i pulje 1 (vår 2019- vår 2020) og syv skoler 
+ Etat for skole i pulje 2 (høst 2019 – høst 2020). For tiden gjennomføres det godt over 100 
små «forskning på egen praksis» prosjekter i regi av dette samarbeidet. 

Ansatte ved Iped bidrar inn med: 

• Faglig støtte i aksjonsforskningsprosessen 
• Veilede forskningsdesign - diskusjonspartner for  

– Konkretisere problemstilling 
– Hvilke tiltak 
– Hvordan evaluere tiltak 

• Foredrag/innledninger om aktuelle tema 
• Litteratursøk 

 
Mål for skolens deltakelse: 

• kunne identifisere tema for «forskning på egen praksis» og formulere forskbare 
problemstillinger for et aksjonsforskningsprosjekt   

• gjennomføre en undersøkelse av egen praksis 
• analysere og diskutere ulike profesjonsetiske standpunkt med utgangspunkt i 

konkrete eksempler fra egen undersøkelse 
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• evaluere aksjonsforskningsprosjektet 
 

Iped har signalisert til BK at de ønsker å fortsette samarbeidet om forskning på egen praksis 
ut over pulje 2, men det er noe usikkert siden BK ønsker å ha mer spesifikt fokus på 
Fagfornyelsen.  
 

Planer fremover 
 
Iped ønsker at fagdidaktikere ved UiB skal bli mer involvert og er i dialog med noen ansatte 
ved UiB om dette: Ingunn Johanne Ness, Åge Diseth, Astrid Tolo, Endre Brunstad, Åsta 
Haukås. Andre kan også være aktuelle. Vi har foreslått følgende til BK for perioden høst 
2020-vår 2022, men vet ikke enda om de velger å gå for dette. 

Tema: Fokus på læring: Dybdelæring, kreativitet og formativ vurdering. 

I fagfornyelsen er dybdelæring, kreativitet og tverrfaglig forståelse løftet frem. Målet er å oppnå 
kompetanse, som innebærer at elevene skal bli i stand til å anvende kunnskapen på nye måter 
og i samarbeid på tvers av fag og disipliner, og tilegne seg ny kunnskap når det trengs. 
Formativ vurdering skal være med på å drive læringsarbeidet fremover. Bakgrunnen for disse 
ideene er at elevene skal ut i et arbeidsliv som vi ikke kjenner og løse utfordringer som vi ikke 
vet omfanget av. Det eneste vi vet med sikkerhet er at det vil fordre kreativitet og tverrfaglige 
løsninger. Samtidig er mye som før og lærere står overfor vante situasjoner som de nå kan få 
et nytt blikk på.  Hvordan skal vi tenke om kunnskap, kompetanse, læring og vurdering i 
arbeidet med fagfornyelsen og hvordan kan lærere tilrettelegge for dybdelæring og kreativitet 
i klasserommet?  

Vi ønsker å samarbeide med lærere om ulike aspekt ved læring, primært partnerskoler og 
skoler der vi har studenter i praksis. Vi vil blant annet se på hva begrepene kreativitet og 
dybdelæring handler om, og vi vil se på hvordan læringsteori kan støtte lærerens didaktiske 
valg og valg av vurderingsformer. Vi vil bruke høsten 2020 sammen med ressursgrupper fra 
skolene som ønsker å samarbeide med oss til å skissere et opplegg der vi kan lære av 
hverandre. Selve utviklingsarbeidet skal foregå fra våren 2021 til og med våren 2022.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.04.2020/ANNGJ 


