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Notat  

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 22. januar 2020      ephorte: 20/625 

 
___________________________________________________________________ 
 
Fakultetene har hatt frist 1. desember 2019 til å melde inn reviderte opptakskrav/fagkrav i 
Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), vedtatt på styringsgruppemøtet 22. mars 2019, se sak 
10/19: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/styringsgruppen_moteinnkalling_og_sakl
iste_for_mote_22._mars_2019.pdf.   

Programrådet fikk presentert forslagene til reviderte opptakskrav til PPU på møtet 16. 
desember 2019. Målet med en slik revisjon er å sørge for at opptakskravene er fornuftige og 
formålstjenlige, og fortrinnsvis helhetlig med en logikk som også er klar og lett å 
kommunisere til søkere. Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet (MN) sine fagkrav har 
blitt mer strømlinjeformet og fremstår i stor grad helhetlig. Med få unntak er opptakskravene 
nå omtrent likelydende. 

Fagkravene ved Det humanistiske fakultet (HF) har blitt behandlet i Lærerutdanningsutvalget 
ved HF (LUHF). Ved HF har flere fag endret på sine krav og gått fra en 30-30 fordeling av 
studiepoeng innen spesifikke felt, for eksempel lingvistikk og litteratur/kultur, til 20-20. Dette 
vil for noen fag gjøre at søkere med årsstudium fra for eksempel Universitetet i Oslo nå blir 
kvalifisert til PPU, hvor de tidligere ikke var det. Dette vurderes som positivt med tanke på 
rekrutteringen til PPU. Den felles fristen ble innført etter enighet om at det er hensiktsmessig 
at styringsgruppen behandler alle opptakskravene samtidig, og at det er viktig at det er en 
viss forutsigbarhet i arbeidet på fakultetene. Programrådet berømmet fakultetene for 
revisjonsarbeidet. 

De oppdaterte opptakskravene er vedlagt. 

 

 

 

 

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar de foreslåtte reviderte opptakskravene til PPU. 
Opptakskravene kan deretter publiseres i tide til Søknadsweb åpner 1. februar.    

 

 

 

 

15.01.2020/ANNGJ  
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VEDLEGG  

 

Reviderte opptakskrav til PPU – Det humanistiske fakultet 
 

Fag Opptakskrav UiB per i dag Framlegg til reviderte opptakskrav 
Engelsk Minimum 30 stp. i engelsk litteratur 

og minimum 30 stp. i engelsk 
lingvistikk på 100-nivå. Engelsk 
fagdidaktikk på 100-nivå kan 
godkjennast inn i lingvistikken. 
Årsstudium i engelsk frå UiB 
kvalifiserer for opptak. Andre 
årsstudium/ utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Minimum 60 stp. i faget. Av desse 
skal minimum 20 studiepoeng vere 
innanfor engelsk lingvistikk og 20 
studiepoeng vere innanfor engelsk 
litteratur/kultur. 
Undervisningsspråket skal ha vore 
engelsk. Årsstudium i engelsk frå 
UiB kvalifiserer for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Tysk Minimum 60 studiepoeng i faget, der 
30 studiepoeng må vere innanfor 
tysk lingvistikk. 
Undervisningsspråket skal ha vore 
tysk. Språklige begynnarkurs blir 
ikkje godkjent. Årsstudium i tysk frå 
UiB kvalifiserer for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Minimum 60 stp. i faget. Av desse 
skal minimum 30 studiepoeng vere 
språkemne i tysk. 
Undervisningsspråket skal 
hovudsakleg ha vore tysk. 
Årsstudium i tysk frå UiB kvalifiserer 
for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Fransk Minimum 60 studiepoeng i faget, der 
30 studiepoeng må vere innanfor 
fransk lingvistikk. Årsstudium i fransk 
frå UiB kvalifiserer for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Minimum 60 studiepoeng i faget. Av 
desse skal minimum 20 studiepoeng 
vere innanfor fransk lingvistikk og 
minimum 20 studiepoeng vere 
innanfor fransk litteratur/kultur. 
Undervisningsspråket skal ha vore 
fransk. Årsstudium i fransk frå UiB 
kvalifiserer for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Spansk Minimum 60 studiepoeng innanfor 
spansk språk og spansk/ 
latinamerikansk kulturkunnskap 
og/eller spansk/latinamerikansk 
litteratur. Undervisninga og 
pensumet skal ha vore på spansk. 
Språklige begynnarkurs blir ikkje 
godkjent. Årsstudium i spansk språk 
og latinamerikastudium frå UiB 
kvalifiserer for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Minimum 60 stp. i faget. Av desse 
skal minimum 20 studiepoeng vere 
innanfor spansk lingvistikk og 
minimum 20 studiepoeng vere 
innanfor spansk litteratur/kultur. 
Undervisningsspråket skal ha vore 
spansk. Årsstudium i spansk språk 
og latinamerikastudium frå UiB 
kvalifiserer for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 
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Italiensk Emna ITAL111, ITAL112, ITAL113 
og ITAL114 tilsvarar eit årsstudium, 
og kvalifiserer for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Minimum 60 stp. i faget. Av desse 
skal minimum 20 studiepoeng vere 
innanfor italiensk lingvistikk og 
minimum 20 studiepoeng vere 
innanfor italiensk litteratur/kultur. 
Undervisningsspråket skal ha vore 
italiensk. Emne frå UiB tilsvarande 
eit årsstudium kvalifiserer for opptak. 
Andre årsstudium/ utdanningar blir 
vurdert etter søknad. 

Nordisk12 Minimum 30 studiepoeng i nordisk 
språk og minimum 30 studiepoeng i 
nordisk litteratur. Studenten må ha 
avlagt eksamen både på bokmål og 
nynorsk. Fagdidaktikk blir normalt 
ikkje godkjent som del av 
opptaksgrunnlaget. 
 

Minimum 60 studiepoeng i nordisk 
språk og litteratur. Av desse 60 
studiepoenga skal det normalt vere 
30 studiepoeng i nordisk språk og 30 
studiepoeng i nordisk litteratur. Etter 
ei fagleg vurdering kan ein kome inn 
med minst 20 studiepoeng i språk og 
minst 20 studiepoeng i litteratur. Dei 
20 siste studiepoenga kan då vere 
norske/nordiske emne i språk, 
litteratur eller norsk som andrespråk. 
Årsstudium i nordisk frå UiB 
kvalifiserer for opptak. Studenten må 
ha avlagt eksamen både på bokmål 
og nynorsk. Studentar med fullført 
mastergrad i allmenn litteraturvitskap 
må supplere med språkdelen av 
nordisk årsstudium for å kunne 
reknast som kvalifisert. Studentar 
med fullført mastergrad i allmenn 
lingvistikk må supplere med emne 
frå nordisk litteratur for å kvalifisere. 
Andre årsstudium/utdanningar blir 
vurderte etter søknad.   

Norsk som 
andrespråk 

Årsstudium i norsk som andrespråk 
frå UiB kvalifiserer for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Minimum 60 stp. i faget på 100-nivå. 
Årsstudium i norsk som andrespråk 
frå UiB kvalifiserer for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Historie3 Minimum 60 studiepoeng i historie. Minimum 60 studiepoeng i historie. 
  

 
1 Det som står under «Framlegg til reviderte opptakskrav» vart vedtatt i programstyret på instituttnivå 
hausten 2019, med unntak av at punktet «Fagdidaktikk blir normalt ikkje godkjent som del av 
opptaksgrunnlaget» er fjerna (dette er rekna som ei redaksjonell endring). 
2 Årsaka til at opptakskrava for nordisk er relativt detaljerte, er at tilsette ved instituttet tidlegare har fått 
relativt hyppige spørsmål om opptak ut frå ulike emnekombinasjonar og har brukt mykje tid til å svara 
på desse.  
3 Historie vil halda på noverande opptakskrav. 
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Religionsvitskap
4 

Årsstudium i religionsvitskap frå UiB 
kvalifiserer for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Årsstudium i religionsvitskap / 
religionshistorie eller tilsvarande 
religionsstudium frå andre 
institusjonar kvalifiserer for opptak. 
Inntil 15 stp. av totalt 60 stp. kan 
alternativt vere innan filosofi, etikk, 
idéhistorie, livssynskunnskap. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Filosofi Årsstudium i filosofi frå UiB 
kvalifiserer for opptak. Ein 
kombinasjon av filosofi og 
idehistorie, der filosofi utgjer 
minimum 30 studiepoeng, 
kvalifiserer også for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

Årsstudium i filosofi frå UiB 
kvalifiserer for opptak. Ein 
kombinasjon av filosofi og 
idehistorie, der filosofi utgjer 
minimum 30 studiepoeng, 
kvalifiserer også for opptak. Andre 
årsstudium/utdanningar blir vurdert 
etter søknad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Det som står under «Framlegg til reviderte opptakskrav» vart vedtatt i programstyret på instituttnivå 
våren 2019. 
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Reviderte opptakskrav til PPU – Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 
 
 
Vi viser til vedtak i styringsgruppen for lektorutdanning om at ønskede endringer i fagkrav for 
opptak til PPU for kommende år skal oversendes innen 1. desember. 
 
Studiestyret ved MN-fakultetet behandlet på møte 18. oktober fagmiljøenes ønsker om 
endringer i fagkrav for fagene biologi, kjemi, matematikk og naturfag fra og med 2020, og 
støttet disse endringene. De nye fagkravene i disse fagene er listet opp nedenfor. Det 
foreslås i denne omgang ikke endringer i fagkrav i geofag eller fysikk. 
 
 
BIOLOGI  
Mastergrad i biologi som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved UiB. Eller: 
Minimum 60 studiepoeng i biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. 
Faglig bredde og praktisk erfaring i felt og på lab som dekker viktige tema i skolefaget er 
ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak. 

KJEMI  
Minimum 60 studiepoeng i kjemi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. 
Emnekombinasjonen må inneholde minst 20 studiepoeng kjemiemner der det inngår praktisk 
laboratoriearbeid. Faglig bredde og laboratorieerfaring som dekker viktige tema i skolefaget 
er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak. 

MATEMATIKK  
Mastergrad i matematiske fag som tilsvarer nivå og profil til masterprogram ved Matematisk 
institutt, UiB, eller  
minimum 60 studiepoeng matematiske fag på nivå som tilsvarer grunnemner ved Matematisk 
institutt, UiB eller høyere. Faglig bredde som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig og 
vil bli prioritert ved opptak. 

NATURFAG  
Minimum 90 studiepoeng i naturvitenskapelige emner med minimum 15 studiepoeng relevant 
utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB 
eller høyere. Søkere kan erstatte ett av fagene med minimum 15 studiepoeng geofag. Faglig 
bredde som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak. 

Forslag til endrede krav oversendes ved dette til styringsgruppen for lektorutdanning for 
endelig godkjenning. 

 

Vennlig hilsen  
 
Harald Walderhaug        Ingrid Christensen  
Visedekan for utdanning      Studiesjef  
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         Styringsgruppen        

              for lektorutdanningen 

 

                     

 

ephorte: 20/625 

 

 

  

Sak 2/20 Ettfagsmodellen Praktisk-pedagogisk 
utdanning     
Notat fra Studieadministrativ avdeling 
 

 

Drøftingssak  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 22. januar 2020      ephorte: 20/625 

 
___________________________________________________________________ 
 

Bakgrunn og historikk 

Ordningen med ettfagsmodellen i PPU 2018/2019 ble evaluert etter vedtak om dette i møtet i 
styringsgruppen for lektorutdanningen 7. desember 2018: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/saksliste_for_styringsgruppemote_dese
mber.pdf . 

Styringsgruppen vedtar at det foretas en evaluering av ettfagsmodellen i PPU. Mandatet for 
evalueringsgruppen: - Evaluering av ettfagsmodellen 2018/2019. Hva har fungert, hva bør 
forbedres og hva bør endres. - Gi anbefalinger til hvordan ordningen med ettfagsmodell skal 
videreføres, samt hvilke fag bør inngå i ordningen. Og hvilke fag som bør utgå helt eller 
delvis, og hvorfor. 

Ordningen var på tidspunktet for evaluering ikke gjennomprøvd et helt akademisk år, og 
2018/2019 var et spesielt år for PPU, fordi det var siste året hvor det var mulig å få opptak 
uten mastergrad. Fristen for gjennomført evaluering var påfølgende styringsgruppemøte i 
januar 2019. Evalueringsgruppen hadde to møter og ellers kommunikasjon per epost, og ba 
om at evalueringen ble sett i lys av dette. En oppsummering av punkter i evalueringen finnes 
her i innkallingen til styringsgruppemøtet 18. januar 2019: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/oppdatert_moteinnkalling_og_sakliste_f
or_mote_18._januar_2019.pdf. 

Etter å ha mottatt og lest evalueringsrapporten, vedtok Styringsgruppen følgende 18. januar 
2019 
(https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/oppdatert_moteinnkalling_og_sakliste_f
or_mote_18._januar_2019.pdf ): 

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. 

 

Ny vurdering i 2019/2020 

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 og 16.12.2019, se sak 66/19: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_programradet_1
6._desember_2019.pdf. 
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Programrådet ble enige om at det ikke var behov for en omfattende ny evaluering, og at det 
finnes nok kunnskap om ettfagsmodellen allerede. Rådet landet derfor på at det skal skrives 
et brev til styringsgruppen som beskriver nåsituasjonen, og som fronter noen prinsipper som 
forutsetninger for å fortsette med ettfagsmodellen i PPU.  

Brevet fra Programrådet er vedlagt. 

 

Styringsgruppen bes om å drøfte innholdet i brevet fra Programrådet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

15.01.2020/ANNGJ  
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VEDLEGG 
 
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.  

Studentene på ettfagsmodellen sprer seg utover mange fag, som vist i tabellen. Dette gjør at 
det er snakk om ganske få studiepoeng som produseres ved hvert fakultet. Studentene har 
selvsagt likevel rett på et fullverdig studietilbud, og derfor kan ettfagsmodellen sies å være en 
ressurskrevende ordning for fakultetene.   

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 til sammen som velger denne i 
dag. Rådet ønsker derimot å fronte noen viktige punkter som er forutsetninger for å 
kvalitetssikre ettfagsmodellen fremover.  

 

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.  

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.  
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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. 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. 

 

3. Unngå fellesdidaktikk  
Programrådet mener at alle studenter på PPU skal ha didaktikkundervisning i sitt eget fag, 
og at dette fremmer kvalitet i utdanningen. Det er i tråd med UiB sin profil at vi skal tilby 
fagspesifikk didaktikkundervisning, og vår lektormodell legger til grunn at fagenes didaktikk 
skal bygge på nettopp særtrekk ved fagene. Programrådet mener at dette har vært blant de 
største kvalitetene ved UiB sin lektorutdanning, og at fellesdidaktikk i størst mulig grad må 
unngås. 

 

4. Styrke rekrutteringen  
UiB skal tilby en utdanning med høy faglig kvalitet med velkvalifiserte søkere. På grunn av de 
svært spesifikke opptakskravene som har vært gjeldende på enkelte didaktikkfag, har vi 
imidlertid risikert å gå glipp av dyktige søkere. 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.  

 

 

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: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  22. januar 2020      ephorte: 20/625 

 
_____________________________________________________________ 
 

NOKUT har gjort en kartlegging av lektorutdanningene i Norge trinn 8-13 som en del av en 
tematisk satsning på lærerutdanningene og for å styrke kunnskapsgrunnlaget:  
https://www.nokut.no/globalassets/nokut/rapporter/ua/2019/bakken_bore_boilard_fetscher_h
amberg_sinderud_hoyt-opptaksniva-lav-fullforing_18-2019.pdf .  
 
Rapporten viser at lektorprogrammene rekrutterer studenter med gode karakterer, men at 
utdanningene har svært lav fullføring. Tittelen på rapporten er også «Høyt opptaksnivå, lav 
fullføring». 

Rapporten gir oversikt over hvor lektorutdanningene tilbys og hvem som har ansvaret, 
hvordan studieløpene er satt sammen, og hvordan studentene rapporterer opplevelsen av 
kvalitet på studieprogrammene sine. 

Sammendraget innledningsvis sier at lektorutdanningens organisering skaper utfordringer, 
for eksempel når det gjelder koordinering av timeplaner og praksisopplæring. Det fremheves 
at det studieadministrative arbeidet er svært viktig for å oppnå god kvalitet. Viktigheten av å 
skape egne faglige fellesskap understrekes også for å kunne utvikle tilhørighet til 
profesjonen. 

Rapporten gir en god oversikt over lektorutdanningene i Norge. NOKUT har også sett på 
utdanningene opp mot syv av deres åtte kvalitetsområder for studieprogrammer: 
startkompetanse, læringsbane, programdesign- og ledelse, utdanningsfaglig kompetanse, 
samspill med samfunn og arbeidsliv, læringsmiljø og læringsutbytte. 

Noen sentrale punkter som trekkes frem i rapporten er følgende:  
 

 Lektorstudentene har solid startkompetanse og gode karakterer, men faller fra tidlig i 
utdanningsløpet, typisk i 2. eller 3. semester. Årsaken er ikke entydig. Noen kan bli 
veiledet til andre utdanninger, noen får for lite oppfølging. 

 En sammenligning av lektor- og disiplinstudenter i realfag på NTNU, UiB og UiO viser 
at disiplinstudentene i gjennomsnitt er mer fornøyde (3,9) enn lektorstudentene (3,3), 
(s. 15). 

 Studentene etterlyser tydeligere sammenheng mellom disiplinfag, profesjonsfag og 
yrket (s. 15). 

 Kommunikasjonsproblemer internt på institusjonen (kollisjoner) er en kilde til 
misnøye, både mellom praksisaktiviteter og campusaktiviteter (s. 16).  

 Studentene er misfornøyde med utstrakt bruk av observasjonspraksis i grupper de 
første studieårene (s. 21). 

 Dårlig kommunikasjon mellom praksissted og høyskole/universitet skaper problemer. 
Denne faktoren får lavest verdi av alle på Studiebarometeret med kun 2,6 som 
gjennomsnitt for alle lektorstudenter (s .22). 

 Misnøye fra studentene med teoriopplæringens relevans for praksisutøvelsen (s. 23) 
 Studentene er ikke så verst fornøyde med studiemiljøet sammenlignet med andre 

masterstudenter (s. 25). 
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 Faglige fellesskap kan være en viktig faktor for gjennomføringen/studenttilfredsheten 
(s. 26) 

 Det er manglende arbeidslivrelevans i noen av studiefagene (disiplinfagene) (s. 27)  
 
I oppsummeringen til slutt står det: 
 
Vi har særlig fremhevet store variasjoner i programmenes skår i Studiebarometeret på disse 
områdene: 
 
 

 Den administrative tilretteleggingen av studieprogrammet (1,6–3,8) 
 Praksisopplæringen: 

o Hvordan høyskolen/universitetet organiserte praksisopplæringen (1,1–3,7) 
o Kommunikasjonen mellom praksissted og høyskole/universitet (1,1–3,4) 
o Teoriopplæringens relevans for praksisutøvelsen (2,0–3,8) 

 Tilfredshet med eget læringsutbytte hittil i studiet: 
o  Yrkes- og fagspesifikke ferdigheter (2,6–4,2) 

 
Som vi forklarte tidligere i rapporten er det bare et lite fåtall av spørsmålene i 
Studiebarometeret som har nasjonale snittverdier på under 3,0, og det er svært få 
respondenter som angir verdien 1,0 på spørsmålene. Derfor er det bekymringsfullt at noen 
lektorprogrammer har verdier under 2,0 på enkelte områder. (s. 29).  
 
Gjennomstrømmingstall for tre av lektorprogrammene våre, kull 08-14 er vedlagt.  
Resultatene for Studiebarometeret 2019 er snart klare, det er sperrefrist 29. januar. Da er det 
også mulig å se hvorvidt studenttilfredsheten går i riktig retning, eller ikke.  

 
 
Rapporten legges frem for styringsgruppen til orientering.  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 22. januar 2020       ephorte: 20/625 

 
___________________________________________________________________ 
 
Fakultetene tilknyttet lektorutdanningen og PPU har fått tilsendt et brev i ephorte angående 
prosessen for en ev. fremtidig omgjøring av studieplasser fra PPU til andre 
studieprogrammer. 

Brevet til fakultetene er vedlagt og legges frem for styringsgruppen til orientering.   
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