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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

 

Til medlemmene i styringsgruppen for lektorutdanningen 

 

Innkalling til møte i styringsgruppen for lektorutdanningen  
Møte 2 2018 
 

Tidspunkt: 13. april 2018, kl. 10.00 - 12.00          

Møtested: Langes gt. 1 - 3, glasshuset 

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 31. januar 2018 

Protokollen er sendt ut. 

     

 

Vedtakssaker 

 

9/18 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen – oppfølging ved 

fakultetene 

 Orientering v/Bjørg Hildeskår, notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Drøftingssaker 

 

10/18 Utkast til rapport fra arbeidsgruppen – økonomi og struktur 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, utkast til rapport fra arbeidsgruppen 

 

11/18 Utredning av dimensjonering av studieplasser, tilknyttede ressurser og 

tilgjengelighet på praksisplasser 

 Notat fra Studieadministrativ avdeling, brev til fakultetene, svar fra fakultetene  

 

12/18 Gjennomføringskraft i lektorutdanningen 

 Notat fra Studieadministrativ avdeling, brev fra Fagutvalget for integrert 

lektorutdanning  

 

13/18 Utlysning av faglig stilling for drift og utvikling av partnerskolesamarbeidet 

 Notat fra Studieadministrativ avdeling, utkast til utlysningstekst 

 

Orienteringssaker 

 

14/18 Møtet i programrådet 13.3.2018 

 Orientering v/Mette Andresen 
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15/18 Representasjon i UHR-Lærerutdanning 

 Orientering v/Denise Fewtrell Flatmark 

 

16/18 Representasjon i UH-nett Vest – styringsgruppe knyttet til studieprogram

 Orientering v/Denise Fewtrell Flatmark 

 

17/18 Samarbeidsråd for lærerutdanning ved HVL og UiB 

 Orientering v/Helge K. Dahle 

 

18/18 Eventuelt 
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 

 

                     ephorte: 17/8402 

 

  

Sak 9/18 Desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling i skolen – oppfølging 
ved fakultetene  

Orientering v/Bjørg Hildeskår, notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

 

Vedtakssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: April 2018        ephorte: 17/8402 
___________________________________________________________________ 
 
Hordalandskommunene er inndelt i sju kompetanseregioner, inklusive Friskolene. Av disse 

sju, besluttet to av regionene, Hardanger/Voss og Nordhordland, å ikke delta i 

kompetanseutviklingen fra 2017. Disse vil komme med fra 2018. Av de fem som deltar fom 

2017, har to regioner besluttet at de ønsker samarbeid med UiB - Ytre Midthordland 

(kommunene Askøy, Øygarden, Fjell og Sund) og Bergen kommune. 

Samarbeidet har så langt vært på administrativt nivå, men går nå inn i en fase der 

planlegging av kompetanseutviklingstiltak må foregå på et faglig nivå. 

Kompetanseutviklingstiltakene skal implementeres fra høsten 2018. 

Utrulling 

Av ressurs- og kapasitetsmessige hensyn, kan ikke alle skolene i en region delta i 

ordningen fra starten av, sjelden også alle trinn på en skole. 

Tema for kompetanseutviklingen 

Regionene har valgt tema for kompetanseutviklingen med basis i allerede politisk vedtatte 

planer og tilstandsvurderinger. Temaene er relativt generelle, og må konkretiseres nærmere 

gjennom en faglig dialog mellom brukerne (representanter for skoleeier/skolene) og UiB. 

 

Kompetanseregion Ytre Midthordland (YM) 

Utrulling 

Regionen har plukket ut disse skolene og trinnene som skal delta i første runde: 

Ungdomsskoler: 

Fjell ungdomsskole 8. trinn Fjell kommune 

Tranevågen ungdomsskole 8. trinn Fjell kommune 

Sund ungdomsskole 8.-10. trinn Sund kommune*) 

 

Barneskoler: 

Knappskog skole 1.-7. trinn Fjell kommune 

Glesnes skole 1.-7. trinn Sund kommune *) 

Tælavåg skole 1.-7. trinn Sund kommune *) 

Toftøy skole 7. trinn Øygarden 

*) Sund kommune har ikke foreløpig tatt stilling til hvilke(n) av UHene de tenker å 

samarbeide med innenfor de enkelte tema. 
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Tema for kompetanseutvikling 

Digital kompetanseutvikling er et satsingsområde, men styringsgruppen presiserer i møte 

26.2.2018 at «[s]atsinga ikkje primært handlar om digitalisering, men om ny pedagogikk 

basert på fagfornyinga og kva kompetansar som eit framtidig yrkes- og samfunnsliv til 

krevja.» 

Mer konkret har skolene formulert disse tema:  

 Forsking på metakognisjon i digitale læringsmiljø.  Forsking på IKT og læring i skole 

og høyere utdanning.  

 Hvordan kan skolen skape ei undervisning og en organisasjonskultur som fremmer 

eleven si dybdelæring med hjelp av digitale verktøy og ressurser? 

 Forskning i praksisfeltet 

 Evaluere og forbedre egen praksis 

I utgangspunktet er disse temaene innenfor det pedagogiske fagområdet. Derfor er det 

også Institutt for pedagogikk og SLATE som er koblet på for å konkretisere temaene 

sammen med skolene. Men aktivitetene er samtidig tenkt å foregå i klasserom og innenfor 

fag og basert på fagfornyingen (Kompetanseløftet). Derfor vil også UiBs øvrige fagmiljø 

innenfor lærerutdanningen måtte bidra med sin kompetanse. 

 

Kompetanseregion Bergen kommune (BK) 

Utrulling 

Bergen kommune har ikke foreløpig valgt ut sine skoler. 

Tema for kompetanseutvikling 

BK har følgende hovedsatsingsområder, og ønsker å samarbeide med alle tre UH-
institusjoner: 

Fagfornyelse 

Stortingsmelding 28, Fag – Fordypning – Forståelse – En fornyelse av Kunnskapsløftet. 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/ 

Det skal utarbeides nye læreplaner for fagene i grunnskolen. Arbeidet starter i juni 2018 og 

læreplanene skal være klare høsten 2019. Skolene skal ta dem i bruk høsten 2020.  

Bergen kommune ønsker å «skygge» læreplanutviklingen for både å kunne gi 

læreplanarbeidet innspill underveis og være godt forberedt for innføring av planene fra 

2020. For å kunne gjøre dette, planlegger BK å nedsette faggrupper. Gruppene skal dekke 

det enkelte fag som også inkluderer de tverrfaglige emnene demokrati og medborgerskap; 

bærekraftig utvikling; folkehelse og livsmestring. Hver gruppe skal bestå av 6-8 personer og 

ha representasjon fra lærere, skoleledere, skoleeiere og universitets-/høgskoledidaktikere.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-28-20152016/id2483955/


 

6 
 

BK sender invitasjon til skolene i midten av april der de ber om forslag til 

representanter i faggruppene. Slik invitasjon vil også sendes til UiB. Faggruppene 

tenkes å være oppnevnt innen 1. juni.  

Fagene vil være: Matematikk; KRLE / Religion og etikk; Naturfag; 
Samfunnsfag/Samfunnskunnskap; Geografi; Historie; Norsk og norsk tegnspråk; Fag tilknyttet 
norskfaget; Engelsk; Fremmedspråk; Kunst og håndverk/Duodji; Musikk; Kroppsøving; Mat og 
helse; Utdanningsvalg; Arbeidslivsfag. 
 

Aksjonslæring som metode ved forsking på egen praksis 

Med kompetanseutviklingsprosjekt innen dette temaet, ønsker BK å inkludere hele 
personalet i skolens utviklingsarbeid gjennom i første omgang å styrke avdelingslederne i 
sin rolle som endringsledere for skolens utviklingsarbeid. 
 
Øke elevenes bruk av IKT ved å styrke lærernes profesjonsfaglige digitale 
kompetanse (PfDK) 
Med kompetanseutviklingsprosjekt innen dette temaet, ønsker BK å bygge opp digital 
kompetanse i lærerkollegiet for å være i stand til å øke elevenes bruk av digitale verktøy i 
sine læringsprosesser, og dessuten bidra til at studentenes utdanning innen PfDK er 
relevant for arbeidet i bergensskolen. 
 

Bergen kommune har 91 skoler hvorav 15 er rene ungdomsskoler, 10 er barne- og 

ungdomsskoler, og resten er barneskoler. 

 

Utviklingen framover 

Den desentraliserte ordningen med kompetanseheving i skolen er sagt å skulle være 

langsiktig og dermed også forutsigbar. Myndighetene vil at alle lærere skal ta del i 

kompetanseutviklingen, og er klar over at skal slik kompetanseheving føre til varige 

endringer, så må dette ta tid. Avtaler som UH gjør med regionene om kompetanseheving vil 

derfor ha et langsiktig perspektiv og kunne gå over flere år. Dette vil gi forutsigbarhet for 

UiB mht ressurser og disponering av dem. Myndighetene har bevilget 200 mill kr på 

landsbasis til dette formålet for 2018 (19 mill kr til Hordaland), og vil øke dette beløpet til 

500 mill kr årlig nasjonalt. 

Fra 2019 skal videregående skole innlemmes i den desentraliserte ordningen for 

kompetanseutvikling i skolen. Pr nå kjenner vi ikke til rammene for dette. 

I tillegg vil etterspørselen etter kompetanse fra UiB sannsynligvis øke når fylkene Hordaland 

og Sogn og Fjordane slås sammen.  

Det er ikke sannsynlig at UiB pr i dag er tilstrekkelig skodd for å møte denne utviklingen og 

den forventede etterspørselen etter pedagogisk og fagdidaktisk kompetanse. UiB må derfor 

forberede seg på å kunne delta aktivt og bredt i kompetanseutviklingen og sikre at man har 

tilstrekkelige personalressurser til å ivareta denne.  

 

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/matematikk--forslag-til-kjerneelementer/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/krle--religion-og-etikk/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/naturfag--forslag-til-kjerneelementer/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/samfunnsfag-og-samfunnskunnskap--forslag-til-kjerneelementer/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/geografi/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/historie---forslag-til-kjerneelementer/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/norsk--forslag-til-kjerneelementer/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/norskfagene--forslag-til-kjerneelmenter/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/norskfagene--forslag-til-kjerneelmenter/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/engelsk/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/fremmedsprak--forslag-til-kjerneelementer/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/kunst-og-handverk--forslag-til-kjerneelementer/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/musikk--forslag-til-kjerneelementer/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/kroppsoving--forslag-til-kjerneelementer/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/mat-og-helse--forslag-til-kjerneelementer/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/mat-og-helse--forslag-til-kjerneelementer/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/utdanningsvalg--forslag-til-kjerneelementer/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/hva-mener-du-skal-vare-det-viktigste-i-faget/arbeidslivsfag--forslag-til-kjerneelementer/
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Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen anbefaler at det snarlig lyses ut 20% bistillinger innenfor skolefag, slik at 

faste ansatte innenfor de aktuelle fagene kan frikjøpes for å bidra inn i desentralisert 

ordning for kompetanseutvikling i skolen og implementeringen av nye læreplaner.    

 

 

 

 

9.4.2018/BJH og SAL 
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 

 

                     ephorte: 17/10750 

 

  

Sak 10/18 Utkast til rapport fra arbeidsgruppen – 
økonomi og struktur 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, utkast til rapport fra 

arbeidsgruppen (lagt ved separat) 

 

 

Drøftingssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: April 2018        ephorte: 17/10750 
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn 

Styringsgruppen nedsatte høsten 2017 en arbeidsgruppe som skulle identifisere strukturelle 

og økonomiske flaskehalser i lektorutdanningen, og komme med forslag til bedre 

ressursutnyttelse, insentiver og strukturelle endringer som kan gi økt kvalitet og 

gjennomstrømning i utdanningen.  

 

Mandatet til arbeidsgruppen var todelt. I trinn 1 skulle gruppen gjennomgå status for 

lektorutdanningen ved UiB, sett i forhold til lektorutdanningen ved sammenlignbare 

institusjoner, mens den i trinn 2 skulle foreslå tiltak for økt kvalitet og gjennomstrømning.  

 

Prosess 

Høst 2017 og vår 2018 har arbeidsgruppen avholdt fem møter, samt arrangert et større 

seminar hvor ulike parter innenfor lektorutdanningen var representert og fikk anledning til å 

kommentere på et førsteutkast til rapport. Vedlagt utkast til rapport bygger på drøftinger 

blant medlemmene i møtene og per epost, og innspill som kom på seminaret og på den 

interne lektorutdanningskonferansen 2018.  

 

Etter planen skulle rapporten behandles av styringsgruppen i april og deretter legges frem 

for utdanningsutvalget og universitetsstyret innen utgangen av vårsemesteret 2018. Leder 

for styringsgruppen har imidlertid forespeilet arbeidsgruppen at rapporten behandles i 

styringsgruppen i to omganger. Dette for å sikre forankring og at nødvendige avklaringer er 

foretatt og innarbeidet i rapporten i forkant av behandling i utdanningsutvalget og 

universitetsstyret.  

 

Saksgang:  

 Utkast til rapport behandles i styringsgruppen 13. april 

 Utkast til rapport og innspill fra styringgruppen oversendes programråd og 

arbeidsgruppe i etterkant av styringsgruppemøtet 

 Arbeidsgruppen reviderer rapporten på bakgrunn av innspillene fra styringsgruppen 

og ev. fra programrådet 

 Endelig rapport leveres innen 1.9.18 

 Endelig rapport behandles i styringsgruppen i september 18 

 Endelig rapport behandles i utdanningsutvalget 4.10.18 

 Endelig rapport behandles i universitetsstyet 25.10.18 

 

Om rapporten 

Arbeidsgruppen har lagt til grunn at det er ønskelig og nødvendig å øke volumet og 

kvaliteten på lektorutdanningen ved UiB, og skisserer en del naturlige mål, som også 

knytter seg til Lærerutdanning 2025, Nasjonal strategi for kvalitet og samarbeid i 

lærerutdanningene:  
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 En enhetlig lektorutdanning med tydelig faglig profil basert på UiBs styrker som 

forskningsbasert breddeuniversitet. 

 En tydeligere organisering som gir profil utad og tyngde innad i institusjonen 

 Større opptak og flere studenter gjennom studiet på 5LU 

 Utviklet praksisarena. Lektorutdanningen må styrke praksis- og 

forskningssamarbeidet med skolene. Dette er et hovedpunkt i Lærerutdanningen 

2025.  

 Koordinert skoleforskning. Lektorutdanningen bør hvile på en sterk skoleforskning 

der de ulike fagmiljøene er godt koordinert.  

 God fleksibilitet. Lektorutdanningen bør forsøke å utnytte det faglige potensialet ved 

UiB ved å få flere skolefag og åpne for flere fagkombinasjoner enn man tillater i dag 

på 5LU.  

 Institusjonssamarbeid. Lektorutdanningen bør etterstrebe et tettere samarbeid med 

HiVolda og særlig HVL.  

 Velfungerende internasjonalisering og studentutveksling. 

 Lektorutdanningen må koordineres med UiBs EVU-tilbud. 

 Lektorutdanningen må sikres tilstrekkelige ressurser ved en gjennomsiktig økonomi 

med tilstrekkelig ressurser.  

 

For å nå disse målene, kommer arbeidsgruppen med en rekke anbefalinger, som 

oppsummert omhandler følgende:  

 

 En tydelig og enhetlig organisering av lektorutdanningen 

 Oppretting av et faglig-administrativt lektorsenter uten spesifikk 

fakultestilknytning 

 Økt volum på 5LU, blant annet ved omgjøring av PPU-plasser 

 Styrket identitet og kullfølelse hos lektorstudentene 

 Studieløporganisering uten kollisjonsproblemer 

 Enhetlig praksisording på 5LU 

 Enklere utveksling 

 Bedret integrering av disiplinfag og profesjonsfag 

 Videreutviklet skolesamarbeid 

 Delte stillinger 

 Utlysning av faglig stilling knyttet til partneskolesamarbeidet 

 Tilstrekkelig praksistilbud 

 En økonomisk sunn lektorutdanning med tilstrekkelige ressurser 

 Tilføring av midlertidige, treårige satsningsmidler til fagområder og 

administrasjon som skal håndtere nødvendig volumøkning 

 Oppretting av et særlig ansvar for oversikt over ressursbruk og økonomi 

innen lektorutdanningen 

 

Det understrekes at vedlagt rapport kun er et utkast og ikke en signert versjon. Dette er 

viktig å få frem, da det ikke er enighet internt i arbeidsgruppen om alle punkter og forslag.  

 

Utkast til rapport legges frem for styringsgruppen for drøfting og innspill.  

 

 

3.4.2018/SAL 
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 

 

                     ephorte: 17/12030 

 

  

Sak 11/18 Utredning av dimensjonering av 
studieplasser, tilknyttede ressurser og 
tilgjengelighet på praksisplasser 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, brev til fakultetene, svar fra 

fakultetene  

 

 

Drøftingssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: April 2018        ephorte: 17/12030 
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn 

I møtet 31.1.2018 behandlet styringsgruppen sak 2/18 Oppfølging av brev fra Ortun skole 

vedrørende samarbeid om praksisplasser i grunnskolen. Styringsgruppen etterspurte i den 

forbindelse en mer fullstendig oversikt over den totale dimensjoneringen av antall 

studieplasser og praksisplasser på 5-årig lektorutdanning (5LU), praktisk-pedagogisk 

utdanning heltid (PPU heltid) og deltid (PPU deltid) og erfaringsbasert master i 

undervisning, samt ressursmessige forhold knyttet til dette. 

 

De involverte fakultetene fikk derfor i etterkant av møtet, tilsendt en bestilling hvor de ble 

bedt om å gjøre rede for nåværende dimensjonering av studieplassene på de ulike 

programmene, og dessuten planer for eller tanker omkring utviding, nedjustering og 

omfordeling av plasser. Det psykologiske fakultet ble i tillegg bedt om å kartlegge 

tilgjengelige praksisplasser.  

 

Gjeldende dimensjonering av studieplasser 

 

Fakultetene har i sin tilbakemelding angitt følgende dimensjonering på 5LU, PPU og 

erfaringsbasert master i undervisning: 

 

                                                           
1 MAHF-LÆFR: Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk eller tysk) 

 MAHF-LÆHR: Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap 

 MAHF-LÆNO: Lektorutdanning med master i nordisk 

 MAMN-LÆRE: Lektprprogram i naturvitenskap og matematikk 

 VID-MAUENG: Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk 

 VID-MAUNOR: Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norsk 

 VID-MAUMAT: Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk 

  

 

Studieprogram1 Antall 
plasser 

Studieretning/fag Antall 
plasser 

MAHF-LÆFR 32   

  Engelsk 18 

  Fransk 7 

  Tysk 7 

MAHF-LÆHR 40   

  Historie 20 

  Religionsvitenskap 20 

MAHF-LÆNO 28   

MAMN-LÆRE 35   

VID-MAUENG 17   

VID-MAUNOR 17   

VID-MAUMAT 8   

PPU heltid 251   

  Norsk 30 
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Som det fremgår av tabellen, er det totalt 251 studieplasser på PPU heltid. Disse fordeler 

seg slik per fakultet: 

 

Det humanistiske fakultet (HF): 153 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN): 37 

Det psykologiske fakultet (PS): 15  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV): 46 

 

Planer om utviding, nedjustering og omfordeling av studieplasser 

MN 

Ved MN foreligger det ingen konkrete planer om utvidelse av programmene, men fakultetet 

kan vurdere å omfordele plasser fra PPU deltid til PPU heltid. Fakultetet stiller seg også 

positivt til å overta plasser på PPU heltid fra andre fakulteteter, under forutsetning av at det 

følger med ressurser og at praksisplasser ikke er en begrensning. Videre kan det være 

aktuelt med en omgjøring av PPU-plasser til 1-2 plasser på 5LU.  

 

MN vurderer det ikke som aktuelt med en omfordeling av studieplasser fra PPU heltid til 

PPU deltid.  

 

HF 

Grunnet lave søkertall på de erfaringsbasert masterprogrammene, ønsker HF muligheten til 

å vurdere en omfordeling av plasser fra VID-MAUENG og VID-MAUNOR til 5LU.  

 

I forbindelse med Utdanningsmeldingen i 2018 ber fakultetet videre om å få omdisponere 

35 studieplasser fra PPU til 7 studieplasser på 5LU, slik at rammene der kan utvides på 

følgende måte:  

 

MAHF-LÆFR: 3 plasser fra 2019 

MAHF-LÆNO: 4 plasser fra 2019 

 

                                                           
2 For samfunnskunnskap, mediefag, informasjonsvitenskap og geografi angis tilgjengelige plasser. 
Det tas ikke hensyn til fordeling på fag og halve/hele plasser. 

  Engelsk 20 

  Spansk 10 

  Fransk 10 

  Tysk 10 

  Filosofi 8 

  Historie 40 

  Religionsvitenskap 25 

  Realfag 37 

  Samfunnskunnskap2 35 

  Mediefag 15 

  Informasjonsvitenskap 15 

  Geografi 30 

  Psykologi 15 

PPU deltid 35   
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Per dags dato er det kun mulig å ta spansk som fag 2 på 5LU. HF ønsker å opprette et 

studietilbud med spansk som fag 1, og anser både dette og en ev. oppretting av 

Lektorutdanning i samfunnskunnskap med master i sosiologi som noe som vil styrke 

lektorudanningen ved UiB.  

 

HF vil samtidig be om å omgjøre 39 PPU-plasser til 13 BA-plasser innenfor 

spesialpedagogikk ved Det psykologiske fakultet, slik at PPU-plassene ved HF samlet sett 

nedjusteres fra 153 til 79 plasser.  

 

Fakultetet melder om at det per nå ikke foreligger noen planer om å opprette studietilbud 

innenfor PPU deltid.  

 

SV 

Det foreligger heller ikke noen planer om å utvide tilbuden innenfor PPU heltid ved SV. 

Fakultetet vil imidlertid søke om å få opprettet et 5-årig lektorprogram med master i 

sosiologi fra høsten 2019. Oppretting av et slikt tilbud forutsetter tildeling av 20 nye 

studieplasser, samt at HF åpner for å tilby et tilstrekkelig antall fag 2.  

 

Dersom SV får tildelt nye studieplasser til et 5LU-program, kan dette føre til økte ressurser 

innen samfunnkunnskapsdidaktikk. I så fall kan det være aktuelt å omfordele noen 

studieplasser fra PPU heltid til dette tilbudet, og dermed få en mer reell fordeling av 

studieplasser mellom tilbudene.  

 

SV har per nå ingen planer om å opprette tilbud innenfor PPU deltid.  

 

PS 

PS dimensjonerer høsten 2018 med 251 studieplasser på PPU heltid og 35 studieplasser 

på PPU deltid.  

 

Fakultetet antar at innføringen av ettfagsmodellen på PPU vil gi en økning i antall 

kvalifiserte søkere, og at diskrepansen mellom antall tilgjengelige studieplasser og 

kvalifiserte søkere dermed vil minke. Behovet for å kutte i antall studieplasser på PPU vil 

derfor ikke være like påtakelig. Det foreligger likevel et ønske om å omgjøre noen 

studieplasser på PPU til BA-plasser innenfor spesialpedagogikk, jf. innspill fra HF ovenfor.  

 

PS anser en omfordeling av studieplasser fra PPU heltid til PPU deltid som positivt, men 

påpeker at behovet må utredes, da frafallet har vært relativt stort på dette studiet.  

 

Ressurser 

HF melder om at ressurssiuasjonen på didaktikkdelen er for knapp på enkelte av fagene 

innenfor PPU og 5LU. Innføring av ettfagsmodell på PPU gir et noe annet bilde, men 

ressursene til praksisbesøk vil ikke være dekket innenfor fakultetes faste ressurser.  

 

Det påkekes også fra HF at fakultetet, og UiB som helhet, går glipp av resultatmidler for 

PPU-plassene, så lenge disse ikke fylles opp, og at en omgjøring av studieplasser fra PPU 

til 5LU både vil gi en bedre utnyttelse av eksisterende ressurser og gi resultatmidler.   
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SV viser til at dimensjoneringen på PPU heltid baserer seg på didaktikkressursene ved 

fakultetet, med én didaktiker og 30 studieplasser i hvert av de involverte fagmijøene. En 

tilføring av 20 nye studieplasser til et 5LU-program, vil kunne styrke fagmiljøet i 

samfunnskunnskapsdidaktikk. Ved SV fylles ikke studieplassene på tre av fire 

didaktikkemner innenfor PPU heltid. Samtidig er kapasiteten til å ta opp studenter på det 

mest populære didaktikktilbudet (samfunnskunnskap) begrenset av 

undervisningsressursene på dette faget. Det er også slik at undervisningsressursene for de 

øvrige emnene til dels brukes til å oppretholde tilbudene, selv om plassene ikke fylles opp.  

 

SV-fakultetet påpeker at innføringen av ettfagsmodellen på PPU vil medføre økt 

ressursbruk i PPU-tilbudet, men også forhåpentligvis et økt antall studenter i de små fagene 

og en bedre utnyttelse av studieplassene.  

 

PS signaliserer at en eventuell økning av antall studenter på PPU og 5LU vil kreve en 

ressursøkning på Institutt for pedagogikk (IPED). Fordi en overvekt av emnene i pedaogikk 

innenfor 5LU og PPU går om høsten, opplever IPED en skjevfordeling av ressursene. Av 

den grunn anbefaler PS en omlegging av studieplanen på 5LU.  

 

Hvis det blir satt i gang tiltak for å omdispnere studieplasser fra PPU til spesialpedaogikk og 

5LU, mener PS at UiB bør være tilbakeholden med å ta imot ytterligere studelasser, da 

studieplassene som omfordeles fortsatt vil kreve tilsvarende ressurser.  

 

 

Tilgjengelige praksisplasser 

PS melder om at vi i de senere årene har presset antall praksisplasser til det maksimale av 

kapapsiteten som dagens avtaler rommer. Det har vært en krevende prosess å oppdrive 

tilstrekkelig antall praksisplasser, og noen praksisplasser har også blitt tildelt på overtid. 

Dette trykket vil øke i takt med økt studenttall.  

 

En uformell undersøkelse som ble sendt til samarbeidsskoler før praksisperioden høsten 

2017, viste at skolene ideelt sett vil ta imot langt færre studenter i praksis enn det vi har 

behov for utfra dagens dimensjonering på 5LU og PPU. Samtidig vet vi at skolene har 

mulighet til å ta imot flere, utfra at vi til nå har greid å skaffe tilstrekkelig antall 

praksisplasser.  

 

PS mener at nytt avtaleverk og omlegging til en felles praksisordning på 5LU vil innvirke 

positivt på tilgjengeligheten av praksisplasser, men foreslår også at det bør sonderes for et 

mulig samarbeid mellom UiB, NLA og HVL. Hvis arbeidet med praksisutplassering ved de 

tre insitusjonene kan samordnes bedre, vil det kunne påvirke bruk av tid og ressurser i 

positiv retning, samt minske presset på skolene.  

 

 

Saken legges frem for styringsgruppen for drøfting og innspill.  

 

 

 

 

9.4.2018/SAL 
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Studieadministrativ avdeling 
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Melding om vedtak i styringsgruppen for lektorutdanningen: 
Dimensjonering av studieplasser og praksisplasser 

Bakgrunn 

Styringsgruppen for lektorutdanningen behandlet i møtet 31.1.2018 sak 2/18 Oppfølging av 

brev fra Ortun skole vedrørende samarbeid om praksisplasser i grunnskolen (vedlagt).  

 

Jamfør saksfremlegget, mottok Universitetet i Bergen v/Det psykologiske fakultet et brev fra 

Ortun skole i september 2017. I brevet pekes det på en del problematiske forhold ved 

dagens samarbeid om praksis i grunnskolen, blant annet økning i studenttall og 

konsekvenser med hensyn til praksisplasser og utplassering.  

 

Brevet ble brakt inn for praksisutvalget i møtet 27.9.2017, og utvalget uttrykker bekymring 

for om antall studieplasser på praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og 5-årig 

lektorutdanning (5LU) er riktig dimensjonert i forhold til praksisplasser.  

 

Det psykologiske fakultet besvarte brevet fra Ortun skole 16.11.2017, og sendte da 

samtidig et brev til Studieadministrativ avdeling, med forslag til konkrete tiltak som kan 

iverksettes på bakgrunn av innspillene fra Ortun skole.      

 

Styringsgruppen anser innspillene fra både Ortun skole og Det psykologiske fakultet som 
konstruktive, og merker seg at de fleste allerede blir fulgt opp av arbeidsgruppen som skal 
komme med forslag til bedre ressursutnyttelse, insentiver og strukturelle endringer som kan 
gi økt kvalitet og gjennomstrømning i lektorutdanningen. Det er imidlertid ønskelig med en 
mer fullstendig oversikt over den totale dimensjoneringen av antall studieplasser og 
praksisplasser, samt ressursmessige forhold knyttet til dette.  

Referanse Dato 

2017/12030-SILLI 20.02.2018 

  

 



 

17 
 

Antall studieplasser i lektorutdanningen totalt sett bør i størst mulig grad samsvare med 
tilgjengelighet på kvalitativt gode praksisplasser. Videre bør dimensjoneringen til en viss 
grad speile behov og etterspørsel, som blant annet sees gjennom søkertall. 
PricewaterhouseCoopers (PwC) påpekte i rapporten etter internrevisjonen av 
opptaksordningen ved UiB, blant at UiB bør vurdere å justere ned det samlede 
kapasitetstallet på PPU heltid, grunnet stort sprik mellom antall studieplasser og antall 
søkere og kandidater. Om det er hensiktsmessig med en nedjustering eller en omlegging av 
studieplasser innen lektorutdanningen, vil styringsgruppen imidlertid først kunne ta stilling til 
etter en nærmere utredning.  
 

Bestilling til fakultetene  

På bakgrunn av dette, ber vi fakultetene om å gjøre rede for følgende:  

 Gjeldende dimensjonering av studieplasser på PPU heltid, PPU deltid, 5LU og 

erfaringsbaserte masterprogrammer i undervisning 

 Planer for eller tanker omkring utviding av de ulike programmene (tallfestet) 

 Planer for eller tanker omkring omfordeling av studieplasser innenfor og mellom de 

ulike programmene, eksempelvis innenfor PPU eller mellom PPU og 5LU (tallfestet) 

 Tanker omkring omfordeling av studieplasser fra PPU heltid til PPU deltid, også 

innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag (tallfestet) 

 Ressurser knyttet til studieplassene på de ulike programmene og ressursmessige 

konsekvenser av eventuell omfordeling av plasser 

 Kartlegging av tilgjengelige praksisplasser 

 

Det siste punktet må utredes av Det psykologiske fakultet, mens de resterende punktene er 

aktuelle for alle involverte fakulteter.  

 

Videre oppfølging 

Tilbakemeldingene fra fakultetene bringes inn for styringsgruppen for lektorutdanningen i 

møte 13. april. Saken sees i sammenheng med rapporten fra arbeidsgruppen som skal 

komme med forslag til bedre ressursutnyttelse, insentiver og strukturelle endringer, og 

eventuelle anbefalinger eller innspill fra styringsgruppen med hensyn til omfordeling, rettes 

videre til Utdanningsutvalget og eventuelt universitetsstyret.  

 

Fordi de fleste av studieplassene på 5LU, PPU og også de erfaringsbaserte 
masterprogrammene i undervisning er øremerkede plasser, må eventuelle omlegginger 
vedtas i universitetsstyret og godkjennes av Kunnskapsdepartementet. Omlegginger av 
studieplasser vil påvirke basistildelingen til de ulike fakultetene, samt 
kandidatproduksjonen, og enighet om omlegging er derfor ønskelig.  
 

Frist 

Vi ber om tilbakemelding innen 23. mars, med sikte på behandling i styringsgruppen for 

lektorutdanningen 13. april.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Christen Soleim 

avdelingsdirektør Silje Anette Landsverk Lindgren 

 rådgiver 
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Vedlegg 

1 Sak 2/18 Oppfølging av brev fra Ortun skole vedrørende samarbeid om praksisplasser i 

grunnskolen 
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Svar fra MN-fakultetet - Dimensjonering av studieplasser og 
praksisplasser (ref sak 2/18) 

Vi viser til brev fra Studieadministrativ avdeling 20. februar 2018 om dimensjonering av 

studieplasser og praksisplasser i lærerutdanningen ved UiB. 

 
Gjeldende dimensjonering av studieplasser på PPU heltid, PPU deltid, 5LU og 
erfaringsbaserte masterprogrammer i undervisning  
 

  Lektor PPU heltid PPU deltid Erfaringsbasert master 

Gjeldende 
dimensjonering 35 37 35 8 

 
Planer for eller tanker omkring utviding av de ulike programmene (tallfestet)  

Det foreligger ingen planer om å utvide noen av programmene. For 5LU har mulighetene til 

å finne praksisplasser til studentene vært en problemstilling, men fakultetet ønsker å 

beholde de studieplassene som er ved fakultetet i dag. 

 
Planer for eller tanker omkring omfordeling av studieplasser innenfor og mellom de 
ulike programmene, eksempelvis innenfor PPU eller mellom PPU og 5LU (tallfestet)  

Fakultetet kan vurdere til å omfordele plasser fra PPU deltid til PPU heltid, da det har vist 

seg vanskelig å fylle deltidsplassene. Videre er vi positiv til å overta plasser på PPU heltid 

fra andre fakultet, forutsatt at praksisplasser ikke er en begrensning og ressurser følger 

med. Fakultetet stiller seg også positiv til å omfordele PPU-plasser til 5LU, der vi har gode 

søkertall. Det kan her være aktuelt med omgjøring til 1-2 plasser på 5LU. 

 
Tanker omkring omfordeling av studieplasser fra PPU heltid til PPU deltid, også 
innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag (tallfestet)  

Fakultetet vurderer det ikke som aktuelt med omfordeling av studieplasser fra PPU heltid til 

PPU deltid. Fakultetet ønsker å beholde deltidsplassene, eventuelt at disse kan gjøres om 

til PPU heltid eller 5LU.  

Referanse Dato 

2017/12030-BIG 23.03.2018 
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Svar fra HF - Dimensjonering av studieplasser og praksisplasser 

 

Det humanistiske fakultet viser til sak (2/18) og brev fra Studieadministrativ avdeling 20. 

februar, der styringsgruppen for lektorutdanningen ved UiB ber om innspill angående 

dimensjoneringen av lektorutdanning ved HF. Styringsgruppen skriver at «antall 

studieplasser i lektorutdanningen totalt sett bør i størst mulig grad samsvare med 

tilgjengelighet på kvalitativt gode praksisplasser. Videre bør dimensjoneringen til en viss 

grad speile behov og etterspørsel, som blant annet sees gjennom søkertall.»  

 

Bestillingen til fakultetene er punktvis, og vil i dette brevet besvares på samme måte.  

 

 Gjeldende dimensjonering av studieplasser på PPU heltid, PPU deltid, 5LU og 

erfaringsbaserte masterprogrammer i undervisning 

Det humanistiske fakultet følgende dimensjonering på sine program:  

 

Kode  Studieprogram  Antall 

plasser  

Studieplasser fordelt på fag  

MAHF-LÆNO Lektorutdanning med 

master i nordisk  

28  

MAHF-LÆFR Lektorutdanning med 

master i fremmedspråk 

(engelsk, tysk, fransk) 

32  engelsk: 18 

tysk: 7  

fransk: 7 

MAHF-LÆHR Lektorutdanning med 

master i historie eller 

religionsvitenskap  

40  historie: 20  

religionsvitenskap: 20 

VID-NORMAU Erfaringsbasert master i 

undervisning – norsk 

17  

VID-ENGMAU Erfaringsbasert master i 

undervisning – engelsk  

17  

 

Referanse Dato 

2017/12030-JANHOF 06.04.2018 
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PPU  Praktisk-pedagogisk 

utdanning 

1533 Norsk: 30 

Engelsk: 20 

Spansk: 10 

Fransk: 10 

Tysk: 10 

Filosofi: 8 

Historie: 40 

Religionsvitenskap: 25 

 

 

 Planer for eller tanker omkring utviding av de ulike programmene (tallfestet) 

Lektorutdanningene ved Det humanistiske fakultet har de siste årene samlet sett hatt svært 

gode søkertall. Ved økte ressurser kunne opptaksrammen vært utvidet til å ta opp flere. De 

siste årene har derimot de to erfaringsbaserte masterprogrammene hatt for lave søkertall til 

å fylle plassene. Fakultetet ønsker muligheten til å vurdere en omfordeling av plasser fra de 

erfaringsbaserte masterprogrammene til lektorutdanningene. 

 

Videre ønsker Det humanistiske fakultet å opprette et studietilbud med spansk som fag I i 

studieprogrammet lektorutdanning med master i fremmedspråk. Per i dags er det kun mulig 

å ta spansk som fag II i lektorutdanningen. Samtidig er et både et ønske i studentgruppen 

og et behov i skolesektoren for spansklærer med høy faglig kompetanse. Dersom Det 

samfunnsvitenskapelig fakultet også oppretter en lektorutdanning med master i sosiologi, vil 

det fra opptaket til studieåret 2018/2019 være mulig å velge alle fag ved HF og SV som 

inngår i lektorutdanningen både som fag I og fag II. Det humanistiske fakultet mener at 

dette vil styrke lektorutdanningen som et helhetlig tilbud for studentene.  

 

 

 Planer for eller tanker omkring omfordeling av studieplasser innenfor og mellom de ulike 

programmene, eksempelvis innenfor PPU eller mellom PPU og 5LU (tallfestet) 

Det humanistiske fakultetet ber i forbindelse med utdanningsmeldingen i 2018 om å få 

omdisponere 35 studieplasser fra PPU til 7 studieplasser på lektorutdanningen, og dermed 

utvide rammene som følger:  

 

MAHF-LÆNO: 4 plasser fra 2019 

MAHF-LÆFR: 3 plasser fra 2019  

 

Omfordelingen forutsetter godkjenning i Universitetsstyret i 2018.  

 

Samtidig vil man be om å omgjøre 39 PPU-plasser til 13 BA-plasser i spesialpedagogikk 

ved Det psykologiske fakultet. Dette er et samarbeid mellom Det humanistiske fakultet og 

Det psykologiske fakultet.  

 

                                                           
3 Det som er angitt her er antall studieplasser på PPU, mens det som er angitt i høyre kolonne er 

antall plasser på didaktikkemner i de enkelte fagene (15-studiepoeng).   
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Samlet ramme for Lektorprogrammene ved HF ville ved en slik omgjøring totalt blitt 107 

plasser fra 2019. Samlet ramme for PPU-plasser ved HF ville ved en slik omgjøring blitt 79 

(heltid, både ettfags- og tofagsmodell). 

 

 

 Tanker omkring omfordeling av studieplasser fra PPU heltid til PPU deltid, også innenfor 

samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag (tallfestet) 

 

Det humanistiske fakultet har per nå ikke planer om å opprette studietilbud i PPU deltid. 

Fakultetet ser at det er et behov for deltids-PPU i humanistiske fag, men har i dag ikke 

ressurser til å utrede eller utvikle et slikt tilbud.  

 

 

 

 

 Ressurser knyttet til studieplassene på de ulike programmene og ressursmessige 

konsekvenser av eventuell omfordeling av plasser  

 

På enkelte av fagene i PPU og lektorutdanningen er ressurssituasjonen på didaktikkdelen 

for knapp. Å fylle alle de 153 studieplassene knyttet til PPU betyr for HF i en tofagsmodell å 

tilby 306 plasser på fagdidaktikktilbudene samlet. Det fins ikke tilstrekkelige ressurser 

knyttet til gjennomføring av undervisning og praksisbesøk til å gjøre dette per i dag. 

Innføring av ettfagsmodell gir et noe annet bilde, men ressursene til praksisbesøk vil likevel 

ikke være dekket innenfor fakultetets faste ressurser. 

 

Det fins per i dag heller ikke søkergrunnlag til å fylle dette antallet plasser, og fakultetet (og 

universitetet) går glipp av resultatmidler for disse studieplassene. En omdisponering av 

studieplasser på PPU til studieplasser på lektor vil både utnytte eksisterende ressurser 

bedre og gi resultatmidler i form av at studieplassene fylles. Ved å bruke noen av disse 

studieplassene på spansk, vil man antagelig lette trykket på engelsk, og forhåpentligvis 

gjøre det lettere å finne nye praksisplasser. Engelsk har de siste årene kompensert for et 

lavt opptak til tysk og fransk som fag I, men et opptak på 10 studenter årlig på spansk vil 

kunne redusere inntaket på engelsk noe.  

 

Med et opptak på 100 lektorstudenter årlig (og evt. 107 dersom rammen økes i 2019), er 

det behov for å kunne planlegge dimensjoneringen på fag II bedre. Dersom Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet oppretter et lektorprogram vil også dette øke studenttallet 

på HFs fag II i lektorutdanningen. HF ser for seg å innføre bedre ordning for å kunne 

planlegge tildeling av plass på fag II for studentene på lektorprogrammene. Vi ser dette som 

et helt nødvendig redskap, og vil utrede dette nærmere. 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 
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Claus Huitfeldt  

prodekan for utdanning og internasjonalisering Ranveig Lote  

 seksjonssjef 
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Svar fra SV-fakultetet vedr dimensjonering av studieplasser 

Vi viser til brev fra Studieadministrativ avdeling 20. februar 2018 om dimensjonering av 

studieplasser og praksisplasser i lærerutdanningen ved UiB. I brevet blir fakultetene bedt 

om å redegjøre for følgende: 

 Gjeldende dimensjonering av studieplasser på PPU heltid, PPU deltid, 5LU og 
erfaringsbaserte masterprogrammer i undervisning  

 Planer for eller tanker omkring utviding av de ulike programmene (tallfestet)  

 Planer for eller tanker omkring omfordeling av studieplasser innenfor og mellom de 
ulike programmene, eksempelvis innenfor PPU eller mellom PPU og 5LU (tallfestet)  

 Tanker omkring omfordeling av studieplasser fra PPU heltid til PPU deltid, også 
innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag (tallfestet)  

 Ressurser knyttet til studieplassene på de ulike programmene og ressursmessige 
konsekvenser av eventuell omfordeling av plasser 

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet redegjør i det følgende for dimensjoneringen av PPU 
og planlagt 5-årig lektorutdanning med master i sosiologi (5LU). I tillegg tilbyr fakultetet 
samfunnskunnskap som fag 2 i 5LU-programmene ved Det humanistiske fakultet. Punktet 
som gjelder ressurser knyttet til studieplassene på de ulike programmene og 
ressursmessige konsekvenser av eventuell omfordeling av plasser er omtalt fortløpende 
under de øvrige punktene. 
 

Dimensjonering av studieplasser 

Dimensjonering av tilbud i fagdidaktikk i PPU heltid ved Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet studieåret 2018/19 og opptak til didaktikkemnene 2015-2017: 

 

Didaktikkfag  Dimensjonering4 Opptak 2017 Opptak 2016 Opptak 2015 

Samfunnskunnskap  355 35 30 26 

Mediefag 15 6 5 8 

Informasjonsvitenskap  15 0 3 0 

Geografi  30 10 4 4 

                                                           
4 Tabellen angir antall tilgjengelige plasser og tar ikke hensyn til fordeling på fag og halve/hele 
plasser. Fakultetet har tilgjengelig totalt 46 studieplasser på PPU (saksnr. 2017/838). 
5 Noe økt kapasitet knytte til samfunnskunnskapsdidaktikk (20% stilling) gir en økning i 
dimensjoneringen av dette tilbudet sammenliknet med tidligere år (30 studieplasser i 2017/18). 

Referanse Dato 

2017/12030-HIRO 20.03.2018 
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Dimensjoneringen er basert på didaktikkressursene ved fakultetet, med én didaktiker og 30 

studieplasser i hvert av de involverte fagmiljøene: Institutt for administrasjon og 

organisasjonsvitenskap, Institutt for geografi og Institutt for informasjons- og 

medievitenskap.  

Planer for eller tanker omkring utviding av de ulike programmene (tallfestet) 

Det foreligger ikke noen planer om å utvide tilbudet på PPU heltid ved Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet, men fakultetet vil søke om å få opprette 5-årig 

lektorprogram med master i sosiologi fra høsten 2019. Jf. vedtak i fakultetsstyret ved Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet forutsetter opprettingen tildeling av 20 nye studieplasser. 

En slik tildeling av studieplasser vil gi fagmiljøet rom til å styrke fagmiljøet i 

samfunnskunnskapsdidaktikk. Det er også en forutsetning at Det humanistiske fakultet 

åpner for å tilby et tilstrekkelig antall emner som fag 2 i et slikt 5-årig lektorprogram i 

sosiologi. 

 

I forbindelse med innføringen av ettfagsmodell på PPU fra 2018 må didaktikktilbudet 

utvides med 7,5 studiepoeng per semester per fagområde. Dette vil medføre økt 

ressursbruk i PPU-tilbudet. For de små fagene vil dette forhåpentligvis også medføre et økt 

antall studenter som får opptak og en bedre utnyttelse av studieplassene.6  

 

Planer for eller tanker omkring omfordeling av studieplasser innenfor og mellom de 

ulike programmene, eksempelvis innenfor PPU eller mellom PPU og 5LU (tallfestet)  

Det er utfordrende å omfordele studieplasser mellom didaktikkemnene i PPU heltid og fra 

PPU heltid til nytt 5LU-program. Opptakstallene for didaktikkemnene ved SV-fakultetet de 

siste tre årene viser at vi ikke fyller de studieplassene vi har dimensjonert med for tre av fire 

didaktikkemner. Samtidig er kapasiteten til å ta opp studenter på det mest populære 

didaktikktilbudet (samfunnskunnskap) begrenset av undervisningsressursene på dette 

faget. Det er også slik at undervisningsressursene for de øvrige emnene til dels brukes til å 

opprettholde tilbudene, selv om plassene ikke fylles opp.  

 

Dersom fakultetet får tildelt nye studieplasser til nytt 5LU-program, kan dette føre til økte 

ressurser innen samfunnskunnskapsdidaktikk. Det kan dermed være aktuelt å omfordele 

noen studieplasser fra PPU heltid til dette tilbudet, og slik få en mer reell fordeling av 

studieplasser mellom tilbudene. 

 

Tanker omkring omfordeling av studieplasser fra PPU heltid til PPU deltid, også 

innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag (tallfestet) 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har for øyeblikket ikke planer om å opprette tilbud om 

PPU deltid. Det vil være nødvendig med tilføring av ressurser, primært i form av nye 

studieplasser, for å opprette et slikt tilbud. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Alette Gilhus Mykkeltvedt 

fakultetsdirektør Ingrid Christensen 

 seksjonssjef

                                                           
6 Informasjonsvitenskap vil ikke bli tilbudt i PPU ettfagsmodellen. 
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Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det psykologiske fakultet 

Telefon 55582710 

post@psyfa.uib.no 

Postadresse  

Postboks 7807 

5020 Bergen 

Besøksadresse 

Christies gate 13 3 etasje 

Bergen 

Saksbehandler 

Anne Sophie Aarestrup 

Krayou 

55584840 

 

 

 

Studieadministrativ avdeling 

 

  

  

 

 

Svar fra Det psykologisk fakultet på bestilling fra styringsgruppen 
for lektorutdanning 

 

Vi viser til brev fra Studieadministrativ avdeling datert 20. februar 2018 vedrørende 

dimensjonering av studieplasser og praksisplasser ved UiB. Vi ble bedt om å redegjøre for: 

 
 Gjeldende dimensjonering av studieplasser på PPU heltid, PPU deltid, 5LU og 

erfaringsbaserte masterprogrammer i undervisning 

 Planer for eller tanker omkring utviding av de ulike programmene (tallfestet) 

 Planer for eller tanker omkring omfordeling av studieplasser innenfor og mellom de 

ulike programmene, eksempelvis innenfor PPU eller mellom PPU og 5LU (tallfestet) 

 Tanker omkring omfordeling av studieplasser fra PPU heltid til PPU deltid, også 

innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag (tallfestet) 

 Ressurser knyttet til studieplassene på de ulike programmene og ressursmessige 

konsekvenser av eventuell omfordeling av plasser 

 Kartlegging av tilgjengelige praksisplasser 

 

Gjeldende dimensjonering av studieplasser på PPU heltid, PPU deltid, 5LU og 

erfaringsbaserte masterprogrammer i undervisning 

For opptaket til høsten 2018 har vi dimensjonert med 2517 studieplasser på PPU-heltid, og 

35 studieplasser på PPU-deltid. Vi benytter oss av samme tellemåte som UU, hvor én 

studieplass tilsvarer én student.  

 

Planer for eller tanker omkring utviding av de ulike programmene. 

Høsten 2018 vil vi for første gang ta opp studenter på PPU med bare ett undervisningsfag. 

Dette vil antakelig føre til flere kvalifiserte søkere til de eksisterende studieplassene. Den 

diskrepansen som tidligere har vært mellom antall tilgjengelige studieplasser og kvalifiserte 

søkere vil dermed med stor sannsynlighet minke. 

                                                           
7 255 er antall studieplasser det er dimensjonert for i PPU. Vi benytter 251 da 4 studieplasser er 
øremerket PPU i utøvende musikk. 

Referanse Dato 

2017/12030-ANNEJOHA 21.03.2018 
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I rapporten fra PricewaterhouseCoopers ble det foreslått at det burde kuttes i antall 

studieplasser på PPU og 5LU, for å unngå det nåværende avviket mellom antall 

tilgjengelige studieplasser og antallet kvalifiserte søkere. Med innføring av overnevnte 

opptak med ettfagsmodellen vil med all sannsynlighet dette avviket minke, og behovet for å 

kutte i antall studieplasser vil dermed heller ikke være like påtakelig. Fra høsten 2019 blir 

det innført masterkrav for opptak på PPU. Dette vil ha en innvirkning på søkermassen, men 

hvorvidt dette fører til en økning eller en nedgang i antall kvalifiserte søkere er på dette 

tidspunkt uklart. 

 

Ved en eventuell økning i antall studenter på PPU og 5LU vil det kreves en ressursøkning 

på Institutt for pedagogikk (IPED) for å kunne gjennomføre undervisning og sensur. 

Instituttet vil også få en økt belastning med tanke på praksisbesøk og oppfølging av 

studenter. Det er allerede utfordringer knyttet til å arrangere praksisbesøk, og denne 

utfordringen vil øke i takt med antall studenter. 

 

Per nå er lærerutdanningen bygget opp slik at de fleste pedagogikkemnene går på høsten. 

Dette fører til en økt belastning på IPED på høstsemesteret, og en skjevfordeling av 

ressursene i forhold til vårsemesteret. Vi vil opprettholde anbefalingen fra Sak 26/17 i 

17/2530 om å omstrukturere utdanningsplanen for 5LU for å unngå dette misforholdet 

mellom høst- og vårsemesteret for IPED. 

 

Planer for eller tanker omkring omfordeling av studieplasser innenfor eller mellom de 

ulike programmene, eksempelvis innenfor PPU eller mellom PPU og 5LU. 

Det foreligger et ønske om å omgjøre noen studieplasser på PPU til bachelor i 

spesialpedagogikk, og Det psykologiske fakultet arbeider med Det humanistiske fakultet for 

å ferdigstille planene om dette. Da PPU er et ettårig studie og spesialpedagogikk er et 

bachelorprogram vil en overføring kreve en omfordeling av ressurser på instituttene med 

tanke på seminarundervisning og praksis. 

 

Humanistisk fakultet ytrer ønske om å omdisponerer 39 PPU-plasser til 13 treårige plasser i 

spesialpedagogikk, jamfør Utdanningsmeldingen. I tillegg ønsker HF å omdisponere 35 

PPU-plasser til 5 plasser på femårig lektorutdanning i historie og religion. 

 

Hvis det blir satt i gang tiltak for å foreta en omdisponering av studieplasser fra mindre 

populære studieretninger til studieretninger med mer press, da for eksempel til 

spesialpedagogikk, 5LU og eventuelt en utviding av PPU-deltid, mener vi man bør være 

tilbakeholden med å ta imot ytterligere studieplasser, da studieplassene som omdisponeres 

fortsatt vil kreve tilsvarende ressurser. 

 

Tanker omkring omfordeling av studieplasser fra PPU heltid til PPU deltid, også 

innenfor samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag. 

PPU-deltid tilbys per nå kun med emner fra Det matematiske-naturvitenskapelige fakultet. 

En oppjustering av tilbudet til å også inkludere Det humanistiske fakultet og Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet vil føre til behov for oppbygging av et nytt studieløp, med 

de ressursene som trengs fra administrasjonen og fagmiljøet for å gjennomføre dette. 

Omfordeling av studieplasser vil kreve en omfordeling av ressurser på fakultetene, og i 

tillegg muliggjøre en nyttegjøring av ressurser som per dags dato ikke blir tatt i bruk da 

studieplassene ikke er fylt opp.   
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Omfordeling av studieplasser er i utgangspunktet positivt, men det er et behov for 

ytterligere utredning. Det kan også være nyttig med en behovsanalyse av studieløpet PPU-

deltid, da frafallet har vært relativt stort fra dette studiet. 

 

Ressurser knyttet til studieplassene på de ulike programmene og ressursmessige 

konsekvenser av eventuell omfordeling av plasser. 

Refererer til punkt over: «Da PPU er et ettårig studie og spesialpedagogikk er et 

bachelorprogram vil dette kreve en omfordeling av ressurser på instituttene med tanke på 

seminarundervisning og praksis.» 

 

Kartlegging av tilgjengelig praksis. 

De senere årene har vi De senere årene har vi presset antallet praksisplasser til det 

maksimale av kapasiteten dagens avtaler rommer Det har vært en krevende prosess å 

oppdrive tilstrekkelig antall praksisplasser, og noen praksisplasser har også blitt tildelt på 

overtid. Dette trykket vil øke på ettersom studenttallet øker.  

 

Det jobbes på tvers av fakultetene for å omstille til en mer ensartet praksisplan på 5LU. 

Dette vil lette på belastningen for skolene, og i forlenging gjøre planleggingen av praksis og 

samarbeidet mellom fakultetene og studentene knyttet til mer enn ett fakultet lettere. 

 

Skjemaet nedenfor viser hvor mange praksisplasser som vil behøves i de forskjellige  

emnene i PPU-heltid, PPU-deltid og 5LU høsten 2018 og våren 2019. Det reelle tallet 

studenter som er ute i praksis til enhver tid vil dog variere. Som det kommer frem i skjemaet 

krever ikke alle emnene at studentene er ute i skolen hver dag i praksisperioden. For å 

eksemplifisere er det for eksempel i LAPRA101 fremmedspråk 26 studenter og 8 

praksisuker. I løpet av disse ukene skal studentene kun være i praksis 28 dager av 40 

mulige. Det vil dermed ikke være 26 studenter ute i praksis i skolene til enhver tid de 8 

ukene.  

UGS 
             

Emne 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dager i skolen Studenter 

KOPRA101 HF 120 120                   8 120 

KOPRA101 MN 45                     5 45 

KOPRA102 MN   38 38 38   38 38         5 38 

LAPRA101 frspråk   26 26 26   26 26 26 26 26   28 26 

LAPRA101 MN   30 30 30   30 30 30 30 30 30 41 30 

LAPRA101 nordisk   27 27 27   27 27 27       28 27 

PPUDEL101 30 30 30 30               10 30 

PPUDEL103 14 14 14 14   14 14 14 14     20 14 

Antall studenter 209 285 165 165   135 135 97 70 56 30 145 330 
              

VGS 
             

Emne 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Dager i skolen Studenter 

KOPRA102 HF       116               4 116 

KOPRA103 his/rel/sos            64 64 64 64     8 64 

KOPRA103 MN     41 41   41 41 41 41     5 41 

KOPRA103 språk       11   11 11 11 11     8 11 

PPUPRA101     251 251   251 251 251 251 251   30 251 
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Antall studenter     292 419   367 367 367 367 251   55 483 

Skjemaet nedenfor viser økningen i forventet studentmasse i praksis høst 2018 

sammenlignet med høst 2017, med oversikt over økning i prosent: 

 

Emne H17 H18 Avvik 

KOPRA101 151 165 109 % 

KOPRA102 108 154 143 % 

KOPRA103 79 116 147 % 

LAPRA101 52 88 169 % 

PPUDEL101 13 25 192 % 

PPUDEL103 19 14 74 % 

PPUPRA101 113 221 222 % 

Totalt antall studenter: 535 813 152 % 

 

Før praksisperioden høsten 2017 ble det gjennomført en uoffisiell undersøkelse som ble 

sendt ut til skolene vi samarbeider med, for å kartlegge hvor mange studenter skolene selv 

mente de kunne ta imot. Antallet vi ble forespeilet var 227 studenter fordelt på de 30 

skolene som svarte, både ungdomsskoler og videregående. Dette tallet viser at skolene 

ideelt vil ta imot langt færre studenter i praksis enn det vi har behov for med 

dimensjoneringen vi har i dag. Da vi som nevnt over også har greid å fylle alle 

praksisplassene illustrerer det at skolene har mulighet til å ta imot flere enn det de i 

utgangspunktet gir uttrykk for. 

 

Det utarbeides et nytt avtaleverk med skoleeier for å øke samarbeidet mellom skolene og 

UiB, og i forlengelse øke kvaliteten på undervisningen og antallet praksisplasser. Selv når 

det er utarbeidet avtaler med skoleeier vil det fortsatt foreligge utfordringer med tanke på 

praksisutplassering, da spesielt sett i lys av den antatte økningen i søkermassen. 

 

Med tanke på å lette organiseringen av praksisplasser vil vi også foreslå at det bør 

sonderes for et mulig samarbeid mellom UiB, NLA og HVL. Per nå er det en grad av 

konkurranse over arbeidet med å oppdrive nok praksisplasser til alle studentene. Hvis dette 

kan samordnes på en bedre måte, med en bedre bruk av ressurser, tid og mindre press på 

skolene, vil dette være en positiv utvikling som vil lette arbeidet på praksisfeltet. 

 

Oppsummering og avsluttende tanker 

Vi anser at det er et behov for å omdisponere studieplasser innen lærerutdanningen, da 

spesielt for å få overført studieplasser fra mindre populære studieretninger til mer populære 

studieretninger. Initiativet med å for eksempel omdisponere studieplasser fra PPU til 

spesialpedagogikk vil da kunne jevne ut avviket mellom studieplasser og aktive studenter 

på PPU. 

 

Hvorvidt det er behov for å omgjøre studieplasser fra heltid til deltid PPU anser vi som en 

sak som trenger å utredes ytterligere før vi kan ta et endelig standpunkt. Som nevnt over vil 

en slik utviding kreve en omorganisering og mulig økning i ressurser for å dekke behovet for 

ytterligere studenter. 

 

Vi vurderer at behovet for å få på plass en bedre avtale med skoleeier er stort, spesielt 

siden det er lagt inn en oppjustering av studentmassen i dimensjoneringsplanene for høsten 
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2018. Med en økning i antall studenter som skal ut i praksis vil det også være nødvendig 

med klarere avtaler med skolene for å sørge for praksisplasser til alle.  

 

Vi vil foreslå at det bør være en aktiv dialog med styringsgruppen og UiB sentralt for å få 

avklart behovene knyttet til lærerutdanningen. Det er et behov for å samkjøre planene for 

omdisponering og eventuelle utvidelser av studieretninger, og prioritere rekkefølgen for de 

tiltakene som ble presentert i svarbrevet til Ortun skole, jamfør Sak 2/18. 

 

Vi inviterer til et dialogmøte for gjennomgang av innholdet i brevet, og for å kunne utvikle 

forslagene videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Helge Molde 

Visedekan for utdanning Frode Randal 

 Seksjonssjef 
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 

 

                     ephorte: 17/10750 

 

  

Sak 12/18 Gjennomføringskraft i lektorutdanningen 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, brev fra Fagutvalget for 

integrert lektorutdanning 

 

 

Drøftingssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: April 2018        ephorte: 17/10750 
___________________________________________________________________ 
 
Programrådet har mottatt et brev fra Fagutvalget for integrert lektorutdanning (FIL), hvor det 

uttrykkes bekymring for oppfølging og gjennomføring av ulike saker knyttet til 

lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen (UiB). Særlig gjelder dette oppfølging av 

rapporter og innspill som omhandler videreutvikling av lektorutdanningen, samt økonomi.  

I brevet kommer FIL med noen konkrete forslag som kan bidra til en forbedring av 

lektorutdanningen. Forslagene er tidligere fremmet i enten ett av utvalgene knyttet til 

lektorutdanningen, på seminaret som ble arrangert av arbeidsgruppen – økonomi og 

struktur i januar eller på lektorutdanningskonferansen i februar. Oppsummert dreier 

innspillene seg om følgende:  

 Å styrke den integrerte delen av lektorutdanningen 

 Modulbaserte semestre 

 Journal for den enkelte student, som bidrag til til kontinuitet og progresjon 

Programrådet behandlet brevet i møte 13.3.2018, sak 15/18, og det kom da følgende 

innspill:  

 Programsensorrapportene viser at det er en del felles utfordringer for fakultetene, og 

en del ulike. Felles for alle fakultetene er utfordringer knyttet til praksis.  

 Vedrørende kontinuitet ift. praksisperiodene: En måte å få dette til på er at 

studentene lager et refleksjonsnotat knyttet til praksis, der temaet blant annet er hva 

de har lært, hva som mangler mv. Det kom innspill om at før en ordning med 

praksisnotat innføres,  må det utredes hva dette medfører av arbeid både for 

studenter og undervisere. Det er også viktig at eierskapet knyttet til et slikt 

praksisnotat drøftes.Det er ikke hensiktsmessig å lage nye og kanskje tidkrevende 

systemer, uten først å ha kartlagt hva dette innebærer av arbeid. 

 Det viktigste er å få til en god kobling av praksis og teori, slik at elementene 

integreres på en bedre måte enn hva tilfellet er i dag. Det ble foreslått at integrering 

av teori og praksis blir tema for neste års lektorutdanningskonferanse.  

 

Programrådet vil følge brevet ytterligere opp i forbindelse med behandling av rapporten fra 

arbeidsgruppen – økonomi og struktur. Utvalget har imidlertid presisert at praksisutvalget 

får i oppgave å skrive en kort utredning vedrørende innføring av refleksjonsnotat knyttet opp 

mot praksis.  

Brevet legges frem for styringsgruppen til orientering og for drøfting.  

 

 

 

22.3.2018/SAL



 

34 
 

Fagutvalet for den Integrerte Lektorutdanninga ved UiB, 

Ved leiar Sondre Johan Chesney Kvamme 

Christies Gate 13 

5015 Bergen                                                                   06.12.2017 

Fil.uib@hotmail.com 

+4792892081 

 

Universitetet i Bergen             Programrådet for Lektorutdanninga ved UiB 

Adresse: 

Postnummer: 

 

Bekymringsmelding frå Fagutvalet 

Til Programrådet for den Integrerte Lektorutdanninga ved UiB (5ILU), 

 

Fagutvalet for den Integrerte Lektorutdanninga ved UiB, frå no av FIL, ynskjer med dette å 

ytra si bekymring omkring UiB si gjennomføringskraft knytt til Lektorutdanninga. Dette 

brevet skriv me på vegne av Fagutvalet, men også på vegne av alle lektorstudentane ved UiB. 

Det har dei siste to åra vore mykje blest omkring lektorutdanninga ved UiB, særleg frå 

studentane si side. Kjensla av å bli høyrd er ikkje alltid til stades. Men merk dette: mykje godt 

har også skjedd med Lektorutdanninga. Det er diverre ikkje difor me skriv dette brevet.  

Sidan januar 2018 har UiB arrangert to seminar/konferansar der Lektorutdanninga har vore 

tema. Arbeidsutvalet som ser på økonomiske og strukturelle flaskehalsar hadde eit seminar i 

januar, og UiB sin årlege lektorkonferanse tok stad i februar. Underteikna tok del i begge 

hendingane. Mykje godt vart tatt opp, særleg på Arbeidsutvalseminaret, og gode føreslag 

florerte. Diverre viste det seg at liknande ting har skjedd før, og opp til fleire av deltakarane 

hadde lite tru på saka. Det som gav mest inntrykk var kommentaren frå ein tilsett ved UiB: 

«Tru meg, eg har vore med på dette i ti år. Stalltips: om tre år vil det vera tilnærma likt som 

no.» Også på lektorkonferansen fekk underteikna høyra ein liknande kommentar. «I ti år har 

me hatt desse konferansane. I ti år har me sagt det same på kvar samling. I ti år har det ikkje 

skjedd noko.» Me i FIL ser på dette som store, raude varselflagg. Dette blir diverre eit langt 

brev, og me ber om orsak for det, men me vil gjerne ytra oss no. 

Det er tydleg at 5ILU ved UiB har forandra og utvikla seg mykje dei siste åra. Utdanninga no 

er veldig annleis frå det ho starta som. Men ein ting verkar vera uforandra: studentane sitt syn 

på ho. Kollisjonar mellom fag, kortpraksis som ikkje forandrar seg på tre år, stressande 

langpraksis, ein knekk i løpet av 7. eller 8. semester, mangel på integrering av teori som 

pedagogikk og didaktikk i praksis, og meir. Alt dette tok me opp på både seminaret og 

konferansen. Fyrst om arbeidsutvalet. 

mailto:Fil.uib@hotmail.com
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Flaskehalsutvalet, som det også heiter, har som mandat å koma med ein rapport der me viser 

til forskjellige flaskehalsar ved utdanninga. Ingenting meir. Rapportar verkar det vera 

endelaust med innad i UiB. Utvalet skal koma med ein rapport der dei viser til faktiske saker 

og situasjonar som gjer det vanskeleg å driva lektorutdanninga, og å ta ho som student. Det er 

ingen utførande makt i mandatet. Og her oppstår problemet for oss: eit års arbeid er ikkje 

garantert å få effekt. Om UiB køyrer det same løpet som dei har gjort dei siste ti åra, så blir 

stalltipset eg fekk på seminaret høgst aktuelt og sannsynleg. Kva er det som hindrar dekanane 

ved dei forskjellige fakulteta, og resten av UiB sentralt, frå å leggja rapporten i ei skuff? 

Jørgen Sejersted, vil mange seia, og me er her einige i at han er noko nytt ved UiB: ei eldsjel 

på høgaste nivå som faktisk engasjerer seg for utdanninga. Underteikna, frå no av eg, er høgst 

imponert over innsatsen til Jørgen, og det varmar å sjå eit sånt brennande engasjement frå det 

øvre sjikt i UiB. Dette er ei kjensle eg ikkje har kjend på før i mi tid på 5ILU. Det er godt.  

Men som Sejersted sjølv poengterte på seminaret, så er lektorutdanninga driven av eldsjeler. 

Eldsjeler kjem og går. Det er også opptil fleire tilsette ved UiB, og andre aktørar i 

lektorutdanninga, som ikkje er engasjert i det heile, eller som er lite engasjerte. «Disiplinfaget 

er også ein del av lektorutdanninga», seier UiB, men ein høg del av dei disiplinfaglege tilsette 

har eit ikkje-eksisterande forhold til lektorutdanninga. Det er høgst merkbart at dei mest 

engasjerte vanlegvis kjem frå dei didaktiske og pedagogiske miljøa ved UiB. Og det er 

spesielt, då lektorstudentane har færrast studiepoeng i dei faga.  

Det bekymrar oss at me ikkje har nokon garanti for at noko blir gjort. Det bekymrar oss at 

fleire tilsette ved UiB har den same bekymringa som oss. Det bekymrar oss at UiB 

proklamerer at dei kjempar for ei god lektorutdanning, men at det sentralt verkar som at UiB 

berre bruker lektorutdanninga som ei mjølkeku for pengar. Stemmer det at lektorstudentane 

ved HF trekkjer inn meir pengar enn andre studentar, og at deler av desse pengane blir brukt 

til å finansiera andre fag som ikkje er knytt til lektorutdanninga i det heile? Kvifor er ikkje 

lektorutdanninga ved UiB ein så etablert institusjon at ho sjølv styrer sin eigen økonomi? 

Kvifor skal me dobla PPU-plassane, når didaktikkmiljøa allereie er så skrapte at dei ikkje 

greier å handtera alle lektorstudentane ein gong? Lektorstudentane som tek engelsk er mitt 

primeksempel på dette. Om alle vel å skriva ein didaktisk master får dei ikkje gjera det, fordi 

engelsk ikkje har ressursane til det. HF er, som kjend, den største produsenten av 

lektorstudentar og PPU-studentar, men er så skrapt at fleire av faga ikkje har ressursar til å 

handtera den noverande situasjonen eingong. Lektorutdanninga er ei mjølkeku som ikkje 

produserer mjølk.  

Me er klar over at det har skjedd mange gode forandringar også. På HF skal det no bli 

oppretta eit eige rom for lektorstudentane, i likskap med MatNat som har «Lærerværelset». 

Dette er utruleg bra! Igjen så trur me, diverre, at dette eine og åleine er eit resultat av eldsjela 

Sejersted. For to år sidan fremja PUHF føreslaget om eit lektorrom, men fyrst no har det blitt 

tatt vidare. Andre positive ting: kortpraksis utviklar seg stadig og blir betre og betre. Innhaldet 

i 5-poengsfag blir meir tilpassa til formatet. Temadagar fungerer.  

Beinhard kritikk utan noko som helst føreslag om forbetring er ei landeplage. Difor ynskjer 

me i FIL også å koma med nokre konkrete føreslag som me meiner kan bidra til å forbetra 

lektorutdanninga. Dette er føreslag som har blitt fremja før, anten i eit av dei mange utvala 

som høyrer til lektorutdanninga, eller på Flaskehalsseminaret og lektorkonferansen. Andre 

føreslag har me ikkje lagt ved, då Flaskehalsutvalet seier mykje som me er einige i. Nokre av 
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desse føreslaga har vore ytra under gruppearbeida som blei gjennomførte på desse to 

samlingane, og som eg er usikker på om blir eller blei vidareformidla. Mange gode idear som 

blei ytra, men som ikkje sikkert blir høyrd (av dei rette folka).  

 Styrk den integrerte delen av lektorutdanninga. Lektorutdanninga er per i dag splitta. 

Ho er delt i to, ja kanskje til og med tre: didaktikk og pedagogikk, disiplinfag, og 

praksis. Desse tre komponentane er sjølve kjerna i utdanninga. Praksis er møteplassen 

for dei to førre i ein faktisk, praktisk situasjon der studentane får testa ut og utforska 

profesjonsdelen av utdanninga. Slik det er no, lever desse tre komponentane isolerte 

frå kvarandre. Dei eksisterer saman i den grad at dei kolliderer med kvarandre og 

skubbar kvarandre til side. Flaskehalsutvalet kjem til å føreslå eit reint 

profesjonssemester, der pedagogikk, didaktikk og praksis er hovudfokuset. Dette 

meiner me er bra. Slik modellen er i dag, så går disiplinfag samstundes som praksis. 

Ikkje berre samstundes, men samstundes. Det kolliderer, det skaper stress, studentane 

skal vera fleire plassar på same tid, praksislærarane er ikkje nøgde med at studentane 

ikkje har si fulle merksemd retta mot praksis, og så vidare. Eit profesjonssemester vil 

vera sunt. Eit motargument som stadig vekk blir trekt fram (av få, vel å merka), er at ei 

slik ordning vil «fjerna integreringa i lektorutdanninga». Modellen slik den er no 

fjernar integreringa.  

Dei tre komponentane lever ikkje i ein harmoni i den noverande modellen, dei 

øydelegg kvarandre. Av didaktikk/pedagogikk og disiplinfag, så er disiplinfaga det 

som fell studentane mest naturleg på praksis. Fokuset ligg nærast utelukkande på 

opplegget og informasjonen dei skal formidla, ikkje det didaktiske og pedagogiske. 

Disiplinfaget vil alltid vera til stades i praksis – det er viktigare for oss studentar å få 

tilbakemeldingar på utføringa av profesjonen vår enn om innhaldet var bra. Eit døme 

på utfordringar omkring praksis/disiplinfag er, sjølv om det kanskje er meir aktuelt 

under kortpraksis-semestera, MatNat-studentane som har labfag. Labjournalar er ei 

enormt tidskrevjande øving som ofte omfattar fleire titals sider med skriving og lange 

netter. I tillegg til dette skal studentane gjerne finna praksisdagar som passar, og 

planleggja dette også. Det blir enorme arbeidsmengder på kort tid.  

Me i FIL vil også slå eit slag for meir pedagogikk og didaktikk i langpraksis. Dette er 

eit punkt som blei tatt opp i arbeidsgruppa mi på dag 2 av Lektorkonferansen, der me 

snakka om praksisbesøk. Me i FIL trur på at pedagogikk og didaktikk skal brukast 

meir aktivt i langpraksis. Når me går ut i langpraksis har me ytst få arbeidskrav. Me 

må gjerne skriva ein heimeeksamen i faga, samt utføra eit opplegg i ein time. I 8. 

semester no skal me også utføra aksjonsforsking i pedagogikken. Dette er eit veldig 

bra opplegg, men er diverre den einaste gongen at pedagogikk verkeleg blir trekt inn 

aktivt i praksis under praksisperioden. Ja, sterke studentar skal ta ansvar og trekkja 

dette inn på eiga hand, men i ei realistisk verd så skjer det ikkje. Difor har me i FIL eit 

konkret føreslag for å få dette til: modulbasert plan for praksis. For kvar veka har 

praksisstudentane eit nytt tema som dei skal handtera i praksis, med bakgrunn i teori 

frå didaktikk og/eller pedagogikk. Ei veke om klasseleiing, ei om digitale 

hjelpemiddel, og så vidare. Men klåre mål som studentane må gjennom. Me 

lektorstudentar kan gå gjennom langpraksis utan å opna ei didaktikk- eller 

pedagogikkbok.  

 Medan me er inne på modul-territoriet: me i FIL føreslår at nokre semester har eit meir 

modulbasert preg over seg. Dette er kanskje særleg aktuelt for HF, då HF er vidkjend 



 

37 
 

for å ha eksamen i eit fag to månadar etter enda undervisning. Kvifor er det naudsynt? 

For å unngå kollisjonar i praksis kan ein leggja opp til at mindre fag er ferdige før 

praksis. Kva hindrar eit 5-poengsfag i å ha eksamen etter to månadar? Slik får 

studentane ei meir intensiv økt med fag før dei etterpå kan konsentrera seg meir om 

praksis.  

 Dersom kontinuitet, progresjon og utvikling er noko som me ynskjer, så føreslår FIL 

ein form for journal som lektorstudentar har, knytt til deira progresjon i kortpraksis 

spesielt. Dersom studentane, frå fyrste praksisperiode, får ein eigen journal som 

dokumenterer kva dei har gjort, vil det vera enklare for praksislærarar å møta 

studentane på det nivået dei er i. Mange opplever at kvar kortpraksis er ein «reset-

knapp», der den nye praksislæraren ikkje veit kva studenten kan eller ikkje. Dette vil 

også gje eit fruktbart grunnlag for framtidige praksisbesøk i langpraksis: didaktikarane 

og pedagogane som kjem på besøk får sjølvsagt også tilgang til journalane, og kan slik 

sjå kvar studentane er. Dette vil gje innsikt i refleksjonsnivå, utvikling, og teoretisk 

nivå. Slik kan det også bli ei form for kontinuitet her.  

 

Me vil også senda eit liknande brev til Styringsgruppa, der me tek opp mykje det same. Dei er 

det som no er gjennomføringskrafta til lektorutdanninga ved UiB, og me vonar at dei også er 

villige til å kjempa for lektorutdanninga.  

 

Me i Fagutvalet for den Integrerte Lektorutdanninga brenn for UiB si lektorutdanning. Me 

jobbar kvar dag med å gjera det me kan for å forbetra ho. Dei sosiale hendingane våre blir 

fleire og betre, kontaktnettverket vårt med studentane blir sterkare og sterkare. Me føler oss 

litt hjelpelause i møte med dette maskineriet som heiter UiB, og den enorme konstruksjonen 

som det er. Det er så mange tannhjul som tikkar og går: nokre er usynlege, andre er massive, 

nokre er kjempesmå med livsviktige, andre er store men har lite nytte. Fleire av tannhjula er 

låste inni ein boks som ingen andre får sjå.  

 

På førehand tusen takk for handsaming av dette brevet. Me ynskjer berre å bidra. 

 

Med beste helsing, 

På vegne av heile Fagutvalet for den Integrerte lektorutdanninga ved UiB, og alle 

lektorstudentar ved UiB 

 

Sondre J. C. Kvamme 

Leiar 

FIL 
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Drøftingssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: April 2018        ephorte: 11/10676 
___________________________________________________________________ 
 
Styringsgruppen vedtok i møtet 21.9.2017, sak 18/17, å anbefale at det settes av sentrale 

midler til opprettelse av en 100% faglig stilling for utvikling og drift av 

partnerskolesamarbeidet. Det er nå utarbeidet et utkast til utlysningstekst.  

 

Utkastet legges frem for styringsgruppen for drøfting.  

 

 

 

 

 9.4.2018/SAL
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Professor i lærarutdanninga 
 
Innleiing om Universitetet i Bergen si lærarutdanning…  
 
Det er planlagt å opprette ei fagleg administrativ eining for lektorutdanning utan spesifikk fakultetstilknyting. 
Denne eininga ska rapportere direkte til Viserektor for utdanning og er tiltenkt oppgåver som å representere UiB si 
lærarutdanning utad, ha kontakt med nasjonale myndigheiter, koordinere lektorutdanninga, koordinere 
praksissamarbeid med skular, koordinere universitets- og partnarskulesamarbeid, initiere og bidra til tverrfaglege 
prosjekt innan skuleforsking, initiere fagleg-sosiale fellestiltak for lektorstudentar, og samordning av 
lektorutdanning og EVU-tilbod retta mot sektoren samt bidra med administrative tenester knytt til lærarutdanninga.   
 
Arbeidsoppgåver/forskingsområde: 

Den som vert tilsett i stillinga vil leie arbeidet med utvikling av den nye fagleg-administrative eininga for 
lærarutdanning og etter kvart ha spesielt ansvar knytt til samarbeidet mellom universitetet si lærarutdanning og 
praksisfeltet. Dette inneber å koordinere praksissamarbeid med skular, koordinere universitets- og 
partnarskulesamarbeid og initiere tverrfaglege prosjekt innan skuleforsking. Stillinga ligg i skjeringspunktet mellom 
ulike fagmiljø og det er forventa at den som vert tilsett samarbeider med både det pedagogiske miljøet og dei 
fagdidaktiske og disiplinfaglege miljøa.  
  
Ein viser til dei generelle reglane ved universitetet om at innanfor si normale arbeidsplikt og faglege kompetanse 
kan den som vert tilsett også verte pålagt arbeidsoppgåver utanfor den organisasjonseininga stillinga er knytt til. 
 
 
Kvalifikasjonar og eigenskapar: 
 

 Søkjarar må ha doktorgrad i pedagogikk, fagdidaktikk eller anna område med tema av relevans for skule 
og utdanningsfeltet.  

 Den som blir tilsett må ha brei skulefagleg erfaring og forskingsbakgrunn innan didaktikk, pedagogikk 
eller disiplinfag som er relevant for lærarutdanninga.   

 Den som vert tilsett i stillinga vil primært bidra til arbeidet med utvikling av lærarutdanninga sitt arbeid 
opp mot praksisfeltet og må ha gode samarbeidsevner.  

 Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga, men søkjarar som ikkje fyller dette kravet ved 
tilsetjinga får tilbod om opplæring og må dokumentere at utdanninga er fullført innan eit år etter dato for 
tilsetjing 

 Personlege eigenskapar som er naudsynte for stillinga vil verte vektlagt 
 
Det er forventa at den som vert tilsett i stillinga skal ta del i samarbeid om forskingsprosjekt, søknadsskriving og 
publisering. Den som vert tilsett vert venta å gå inn i ei av forskingsgruppene ved eit av fagmiljøa som er knytt til 
lærarutdanninga. Arbeidsspråket er norsk. 
 
Det vil bli gjennomført intervju og referanseinnhenting i tilsettingsprosessen. Det kan og verte aktuelt med 
prøveførelesing.  Den som vert tilsett må rette seg etter dei retningslinene som til kvar tid gjeld for stillinga. 
 
Vi kan tilby: 

 eit godt og fagleg utfordrande arbeidsmiljø 

 løn etter lønssteg ??  etter hovudtariffavtalane til staten, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjonar. 
Vidare opprykk skjer etter tenesteansiennitet. For særleg kvalifiserte søkjarar kan det verte aktuelt å 
vurdere høgare løn 

 medlemskap i Statens pensjonskasse 

 stilling i ei inkluderande arbeidslivsverksemd (IA-verksemd) 

 gode velferdsordningar 
 
Søknaden skal innehalde: 

 

 CV 

 vitnemål 

 attestar 

 fullstendig publikasjonsliste 

 liste med vedlegg som dokumenterer dine pedagogiske kvalifikasjonar 

 liste over vitskapelege arbeid du vil det skal takast omsyn til ved vurderinga, med opplysningar om kvar 
dei er offentleggjorde  

 vitskapelege arbeid søkjaren vil det skal takast omsyn til ved vurderinga (max. 10) 
 



 

41 
 

Vi gjer merksame på at søknader vert vurdert med den informasjonen som er knytt til søknaden i JobbNorge når 
søknadsfristen går ut. Vedlegga må vere på engelsk eller eit skandinavisk språk, og eventuelle omsetjingar må 
vere attesterte. Det er søkjar sitt ansvar å sørgje for at all informasjon er lagt inn innan fristen. 
 
Det er særs viktig at kvart av dei vitskaplege arbeida som det skal takast omsyn til ved vurderinga i sin 
heilskap vert lasta opp som vedlegg til søknaden jf. siste kulepunkt. 
 
 
Søknadsfrist: (min tre uker) 

Merk søknaden:  
 

Utfyllande opplysningar om stillinga får ein hos: 
 
X 
X 
 
Generell informasjon 

Den statlege arbeidsstyrken skal i størst mogleg grad spegle mangfaldet i befolkninga. Det er eit personalpolitisk 
mål å få ei balansert alders- og kjønnssamansetning. Personar med innvandrarbakgrunn og personar med 
nedsett funksjonsevne blir oppmoda om å søkje stillinga. 
 
Universitetet i Bergen nyttar meirinnsyn ved tilsetjing i vitskaplege stillingar. 
 
Opplysningar om søkjaren kan bli gjort offentlege sjølv om søkjaren har oppmoda om ikkje å bli ført på søkjarlista. 
Dersom oppmodinga ikkje blir teke til følgje, skal søkjaren varslast om dette. 
 
Nærare om tilsettingsprosessen her. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
STILLINGSOMTALE FØRSTEAMANUENSIS  
 

XXXXX 
 
Pedagogisk basisutdanning er eit krav for stillinga. Den som vert tilsett vil få tilbod om opplæring dersom kravet 
ikkje er oppfylt før tilsetjing. 
 
Universitetet i Bergen understrekar at pedagogiske kvalifikasjonar skal tilleggas reell vekt ved tilsetjing i 
vitskaplege mellom- og toppstillingar. Søkjarane må dokumentere sine eigne pedagogiske kvalifikasjonar. Dette 
kan ein til dømes gjere ved å sende inn: 
 

 prov for gjennomført pedagogisk utdanning 

 evalueringsrapportar av søkjaren si undervisning 

 oversyn over undervisningsomfang og -nivå 

 oversyn over hovudfags- og doktorgradsrettleiing og resultat 

 mottekne studentprisar 

 eigne pedagogiske publikasjonar 

 eigne undervisingskompendier og undervisningsmateriell 

 rapportar som syner deltaking i prosjekt knytt til utvikling av undervisning, så som alternative 
undervisningsformer, rettleiing eller læringsmiljø 

 

http://www.uib.no/hr/74251/tilsettingsprosessen

