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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 

 

 

Til medlemmene i styringsgruppen for lektorutdanningen 
 

Innkalling til møte i styringsgruppen for lektorutd anningen 
Møte 3 2017 
 
Tidspunkt: 12. juni 2017, kl. 14.00 - 16.00          
Møtested: Glasshuset mellom Langesgt. 1 og 2  
 
Forslag til dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og saksliste 
II Godkjenning av protokoll fra møtet 28. mars 2017  
III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder        
 
 
Drøftingssaker 
 
7/17 Budsjettoversikt for lektorutdanningen             
 Saksnotat fra Universitetsdirektørens kontor Saken ettersendes 
 
Vedtakssaker 
 
8/17 Budsjett 2018 – lektorutdanningen 
 Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling og brev fra praksisutvalget 
 
9/17 Oppretting av Lektorutdanning i samfunnskunnsk ap med master i sosiologi  

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling, vedtak om oppretting ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og brev fra SV til involverte fakulteter og 
Studieadministrativ avdeling 

 
Orienteringssaker 
 
10/17 Opptaksmodell/-kriterier PPU 
 Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling, notat fra Det psykologiske fakultet 
 
11/17  Frafall i lektorutdanningen 
 Tabellrapport fra Studieadministrativ avdeling 
 
12/17  Status for arbeidet med visjon for lektorutd anningen 
 Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling og fremdriftsplan 
 
13/17 Oppfølging av praksis – programsensorrapporte n og møtet 9.mars 
 Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling og drøftingsnotat fra praksisutvalget 
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14/17 Ny desentralisert ordning for kompetanseutvik ling i skolen 
          Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling, presentasjon, brev fra Fylkesmannen 

 
15/17 Elever med stort læringspotensiale og Meld. S t. 21 
          Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling, utdrag fra Meld. St. 21 
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Sak 8/17 Budsjett 2018 - lektorutdanningen  

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling og brev fra praksisutvalget 
 
 

Vedtakssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen  
Møte:  12. juni 2017      ephorte:  
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn  
Nedenfor følger forslag til driftsbudsjett for programrådet for lektorutdanningen for 2018, 
samt forslag til budsjett knyttet til fellesarrangementer i lektorutdanningen.  
 
Programrådets midler inneholder driftsmidler til praksisutvalget og midler til Fagutvalget for 
lektorutdanning (FIL). I 2017 var rammen for budsjettet på kr. 200 000. Vi baserer oss på 
dette for budsjettet til neste år.  

 
 
Drift av programrådet som helhet  

 
 Total kr  

 
 Oppfølging av programsensorrapporter 

 
30.000 

 
 Generelle driftskostnader 

 
35.000 

 
 Forskningsdag 

 
60.000 

 
Studentaktiviteter  

 

 
 Felles programsamling  

 
15 000 

 
 Tilskudd FIL 

 
20.000 

 
Praksisutvalget  

 
40.000 

 
Sum totalt  

 
200.000 

 
FIL får 35 000 kr i støtte per år, og av disse går 15 000 kr til programsamling, som er en 
oppgave programrådet har delegert til FIL.    
 
Tidligere har 30 000 kr av programrådets driftsbudsjett vært avsatt til ordning med 
koordinerende programsensor. Dette er en ordning som kommer i tillegg til de fakultære 
programsensorene i lektorutdanningen, og er ikke en pålagt funksjon.  Avtalen for 
programsensor gjaldt sist for to år og gikk ut i 2016.  
 
Styringsgruppen vedtok i møte 28. mars 2017 (sak 6/17) at det ikke skulle oppnevnes ny 
koordinerende programsensor i 2017, og at de avsatte midlene i stedet skulle brukes på 
oppfølging av programsensorrapporten fra 2016. Programrådets anbefaling er at man også i 
2018 bruker midler på oppfølging av rapporten fra 2016, samt rapportene fra 
programsensorene ved fakultetene, og avventer ny oppnevning av koordinerende 
programsensor. Midlene til oppfølging av sensorrapporter skal blant annet dekke utgifter til 
en fellessamling med de fakultetsvise programsensorene (ekskl. reiseutgifter).  
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Budsjett knyttet til fellesarrangementer  
Budsjettet som gjelder fellesarrangementer i lektorutdanningen, inkluderer aktiviteter knyttet 
opp mot studiekvalitet og studentmiljø. Dette er midler som per i dag ikke er dekket over 
fellesbudsjettet for programrådet, og som derfor må dekkes inn på annet vis.  Det legges opp 
til at budsjettpostene for «konferanse eller nettverksmøter»  og for avslutningsseremoni er 
midler som trekkes inn fra fakultetene etter en fordelingsnøkkel angitt nedenfor.  
 
Når det gjelder temaseminar, er dette en ny budsjettpost som er omsøkt fra praksisutvalget. 
Temaseminar er et relativt nytt tilbud, tilbudt første gang i 2015, som det er ønskelig å 
videreføre. Vi viser til vedlagt brev fra praksisutvalget, for nærmere informasjon. Siden 
temaseminar er en del av praksis, blir det foreslått at dette dekkes over praksisbudsjettet. 
Dette blir nærmere omtalt nedenfor.  
 
 

 
Fellesarrangementer  

 
 Total kr  

 
Konferanse eller nettverksmøter 

 
200.000 

 
Temaseminar 

 
150.000 

 
Avslutningsseremoni 

 
40.000 

 
Sum totalt  

 
390.000 

 
 
Konferanse eller nettverksmøter 
Lektorutdanningen ved UiB er tverrfakultær og har mange involverte, både ved UiB og i 
skoleverket. For å ha en velfungerende utdanning av høy kvalitet, er ulike møteplasser helt 
nødvendig. En av de viktigste møteplassene har vært den årlige 
lektorutdanningskonferansen, der målgruppen er ansatte i lektorutdanningen ved UiB, 
programsensorer og UiBs partnerskoler. 
 
I 2017 ble konferansen finansiert gjennom et spleiselag mellom de involverte fakultetene, og 
vi foreslår at denne ordningen videreføres. Som følge av flere ansatte i lektorutdanningen de 
senere årene, er konferansen kostnadsberegnet til kr. 200 000,- for 2018. Det inkluderer 
også kostnader for deltakere fra de inviterte samarbeidsskolene, studentrepresentanter og 
bidragsytere. 
 
Fordeling av utgiftene kan gjøres på bakgrunn av erfaringstall. Samtidig ser vi det som 
formålstjenlig, dersom den samme fordelingsnøkkelen benyttes på ethvert arrangement i 
lektorutdanningen, hvor fakultetene dekker utgiftene. Fordelingen som er satt opp nedenfor, 
tar derfor utgangspunkt i gjennomsnittlig prosentvis deltakelse på konferansen fra de 
respektive fakultetene de siste tre årene, men vi har foretatt avrundinger som gjør at 
fordelingsnøkkelen kan overføres til andre arrangement, eksempelvis 
avslutningsseremonien. Dersom det blir opprettet en 5-årig lektorutdanning ved Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, vil en muligens måtte justere fordelingsnøkkelen.   
 
Fordeling av utgifter til konferanse/nettverksmøter: 
HF:   30 % =  60 000 kr 
MN:   30 % =   60 000 kr 
SV:   10 % =  20 000 kr 
PSYFA:  30 % =   60 000 kr 
SUM:             = 200 000 kr   
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Styringsgruppen overlater til programrådet for lektorutdanningen å avgjøre om midlene skal 
brukes på én stor konferanse eller flere mindre arrangement av typen nettverksmøter.  
 
 
Temaseminar 
5-årig lektorutdanning (5LU) og ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) er underlagt 
rammeplaner og nasjonale retningslinjer, som stiller særskilte krav til innhold og 
organisering.  Jf. vedlagt søknad fra praksisutvalget, ber utvalget om at det settes av midler 
til å finansiere temaseminarene over øremerkede midler til praksis.  
 
Programrådet ser behovet for temaseminarene og mener dette er et tilbud som bør 
prioriteres. Når det gjelder forslaget om bruk av øremerkede midler til praksis, er dette noe 
som i utgangspunktet er mulig. Imidlertid må det i planleggingen av bruken av de 
øremerkede midlene også tas høyde for at rammeavtalene om praksis med Bergen 
kommune og Hordaland fylkeskommune er under reforhandling. Resultatet av 
forhandlingene vil høyst sannsynlig medføre at en større del av de øremerkede midlene blir 
brukt. Før avtalene er ferdig behandlet, er det ikke mulig å si hvor mye midler som gjenstår til 
bruk til temaseminar. I forslag til vedtak blir det lagt opp til at det settes av midler til 
temaseminar av de øremerkede midlene, forutsatt at det er rom for dette.    
 
Avslutningsseremoni 
På bakgrunn av et ønske fra studentene, og som et tiltak knyttet til studentmiljøet, ble det i 
2016 arrangert en egen avslutningsseremoni for kandidater på 5LU. Arrangementet ble 
finansiert av HF og MN, og begge de involverte fakultetene ønsket en videreføring, da 
seremonien var svært vellykket.  
 
I 2017 er arrangementet rettet både mot kandidater på 5LU og på PPU, og finansieres og 
gjennomføres av HF, MN og PSYFA, som er programeiere.  
 
For å kunne avvikle fremtidige seremonier mest mulig effektivt, er det ønskelig at vi fastsetter 
en økonomisk ramme og en fordelingsnøkkel. Vi foreslår at utgiftene deles på alle de 
involverte fakultetene, og etter samme fordelingsnøkkel som gitt ovenfor. Rammen for 
arrangementet settes til 40 000 kr.    
 
Fordeling av utgifter til avslutningsseremoni: 
HF:  30% = 12 000 kr 
MN:  30% = 12 000 kr 
SV:  10% =   4000 kr 
PSYFA: 30% = 12  000 kr 
SUM:           = 40 000 kr 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar: 
 
1) Det forelagte driftsbudsjettet for programrådet for lektorutdanningen. 
 
2) Det forelagte budsjettet for fellesarrangementer i lektorutdanningen: 

• Konferanse eller nettverksmøter 
• Temaseminar 
• Avslutningsseremoni  
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Konferansen/nettverksmøtene og avslutningsseremonien finansieres av fakultetene i 
henhold til foreslått fordelingsnøkkel, og fakultetene avsetter penger til disse 
arrangementene i budsjettene sine.   
 
Temaseminarene finansieres av de øremerkede midlene til praksis, dersom det er rom for 
det.  
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

                              Ephorte:  

 

 

  

Sak 9/17 Oppretting av Lektorutdanning i 
samfunnsskunnskap med master i sosiologi  

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling, vedtak om oppretting ved 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) og brev fra SV til involverte 
fakulteter og Studieadministrativ avdeling 

 

 

Vedtakssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen  
Møte:  12. juni 2017      ephorte:  
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn  
Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV) vedtok i møte 18.4.2017, å 
opprette Lektorutdanning i samfunnskunnskap med master i sosiologi. Det nye programmet 
er meldt inn i Utdanningsmeldingen for 2016, og det tas sikte på oppstart høsten 2018, under 
forutsetning av tilstrekkelig finansiering av studieprogrammet.  
 
I et brev til Det humanistiske fakultet, Det psykologiske fakultet og Studieadministrativ 
avdeling, går det frem at Sosiologisk institutt primært ønsker fag fra Det humanistiske fakultet 
som fag 2 i det nye programmet. På grunn av fagenes omfang i skolen, er det ikke et 
alternativ at studentene skal ta to fag ved SV, og det blir presisert at studentene bør velge 
større fag for å ha gode jobbmuligheter senere.  
 
SV har bedt om en bekreftelse fra Det humanistiske fakultet på at de kan tilby fag 2 i det nye 
programmet, og en presisering av hvilke fag som i så fall er aktuelle. Det psykologiske 
fakultet er bedt om å vurdere ressurssituasjonen med tanke på praksis og emner i 
pedagogikk.  
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Styringsgruppen anbefaler oppretting av Lektorutdanning i samfunnskunnskap med master i 
sosiologi, under forutsetning av at det enten tildeles nye studieplasser til programmet fra 
Kunnskapsdepartementet eller at SV selv finansierer studieplassene ved intern omfordeling.  
 
Styringsgruppen oppfordrer til at nøkkelstillinger ved involverte fakulteter prioriteres, slik at 
fagporteføljen i det nye programmet samsvarer best mulig med samfunnsbehov, og sikrer 
kandidatene gode jobbmuligheter.   
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U N I V E RS I T E TE T  I  B ER G E N 
Institutt for økonomi 
 
 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Institutt for økonomi 
Telefon 55589200 
post@econ.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7802 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Fosswinckelsgate 14 
Bergen 

Saksbehandler 
Ulrikke Schill 
55589226 
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Studieadministrativ avdeling 
Det humanistiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 
 
  

  

 

 

Vedrørende opprettelse av lektorutdanning i samfunn skunnskap 
med master i sosiologi 

 
Styret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet har vedtatt å opprette et nytt integrert 
lektorprogram i samfunnskunnskap. Det nye programmet er meldt inn til 
Universitetsstyret i utdanningsmeldingen for 2016 og det tas sikte på oppstart høsten 
2018. Opprettingen av programmet forutsetter tildeling av 20 fullfinansierte 
studieplasser.  
 
Sosiologisk institutt har i samarbeid med Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
utarbeidet utkast til studieplan for Lektorutdanning i samfunnskunnskap med master i 
sosiologi (se vedlegg). Oppbyggingen av programmet er lik oppbyggingen av 
lektorprogram ved Det humanistiske fakultet. Utkastet sendes med dette over til Det 
humanistiske fakultet og Det psykologiske fakultet for orientering og innspill.  
 
Sosiologisk institutt ønsker primært fag fra Det humanistiske fakultet som fag to i det 
nye programmet. Det er ikke et alternativ at studentene skal ta fag to ved SV-
fakultetet. De andre undervisningsfagene vi tilbyr er veldig små i skolen (geografi, 
mediefag og IT-fag). Studentene bør velge større fag for å få gode jobbmuligheter 
senere.  
 
Vi ber med dette om en bekreftelse på at Det humanistiske fakultet kan tilby fag to for 
det nye programmet, og ønsker i så fall en presisering av hvilke fag som kan være 
aktuelle.  
 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet ber Det psykologiske fakultet om å vurdere 
ressurssituasjonen med tanke på praksis og pedagogikk-emner for et nytt integrert 
lektorprogram. 

Referanse Dato 

2017/5062-ULS 21.04.2017 
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Vi ber om en tilbakemelding så snart som mulig på at Det humanistiske fakultet kan 
tilby fag to for det nye programmet.  
 
 
Vennlig hilsen 
 
Alette Gilhus Mykkeltvedt 
fakultetsdirektør Ingrid Christensen 
 seksjonssjef 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg 
Styresak 27/2017 
 
 
 
Kopi 
Sosiologisk institutt 
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Sak 10/17 Opptaksmodell/-kriterier PPU  

Saksnotat fra Studieadministrativ avdeling, notat fra Det psykologiske 
fakultet 

 

 

Orienteringssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen  
Møte:  12. juni 2017      ephorte:  
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn  
I forbindelse med behandling av sak 4/17 Programsensorrapport - lektorutdanningen i 
styringsgruppemøtet 23. februar 2017, kom det et innspill om at tofagskravet kompliserer 
opptaket til ettårig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og medvirker til at studieplassene 
ikke fylles opp. I forlengelsen av dette, ba styringsgruppen om at det utarbeides en sak om 
tofagskravet sin innvirkning på opptaket. 
 
Programrådet for lektorutdanningen hadde saken oppe i møtet 5. mai 2017, sak 21/17 
Ettfagsmodell. PPU heltid – opptak kun med ett fag. Det ble da lagt ved en utredning fra Det 
psykologiske fakultet, som viste bakgrunnstall for de siste års opptak. Vi viser til vedlagt 
utredning for nærmere informasjon.   
 
Med utgangspunkt i denne, kom programrådet med følgende innspill:  

• Studenter med ett undervisningsfag vil ha vanskeligheter med å komme seg inn på 
arbeidsmarkedet, og det er vanskelig å få full stilling med bare ett fag. UiB har et 
ansvar for ikke å utdanne kandidater til arbeidsledighet.  

• PPU med to fag er hektisk. Erfaringer med overgang til ettfagsmodell ved andre 
utdanningsinstitusjoner, indikerer at vi må regne med at flere studenter søker 
overgang til ett fag.  

• Enkelte av institusjonene som tilbyr ettfagsmodell på PPU, har fagdidaktikkemner 
som er felles for flere av fagene.  

• Et alternativ til ettfagsmodell, kan være at vi krever minimum 120 studiepoeng i 
skolefag og 60 studiepoeng i ett av disse. På den måten åpner vi for at studenter med 
for eksempel tre fag og mindre fordypning kan få opptak. I flere fag kreves det færre 
studiepoeng for å kunne undervise på ungdomsskolen enn i videregående skole.  

• Dersom vi går inn for ettfagsmodellen, må vi opprette flere emner i fagdidaktikk.  
 
Videre oppfølging av styringsgruppens bestilling, vil være å foreta en grundigere utredning av 
nåværende opptaksmodell og hvordan ulike kriterier påvirker opptaket. Rapporten fra 
internrevisjonen av PPU-opptaket, som blir gjennomført i vår, vil være en viktig kilde. Vi må 
også gjøre en konsekvensutredning av hva en overgang til ettfagsmodell vil innebære, både 
ressursmessig og med tanke på samfunnets behov og kandidatenes jobbmuligheter.    
  

 

 

 

Saken legges frem til orientering. 
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Styringsgruppen har bedt om at utarbeides en sak med siktemål om å avvikle tofagskravet. 
Bakgrunnen for dette er at UiB klarer ikke å fylle opp alle 290 plassene på PPU. En endring 
til ettfagsmodell for opptak til PPU blir vurdert som et virkemiddel til å øke opptaket. 

Som et første ledd i dette, legges det her fram en sak som viser bakgrunnstall for de siste års 
opptak, som kan ligge til grunn for videre diskusjoner.  

Søkertall  

H16: 
266 søkere til PPU heltid med to realfag som topprioritet 
52 kvalifisert 
25 kvalifisert med forbehold om beståtte emner V16 (evt. karakterkrav) 
 

Hvis kun krav om ett fag for opptak ville ca. 84 til ha vært kvalifisert. 7 til ville være kvalifisert 
med forbehold. 

H15: 
134 søkere til PPU heltid med to realfag som topp-prioritet 
29 kvalifisert 
10 kvalifisert med forbehold om beståtte emner V16 (evt. karakterkrav) 
 

Hvis kun krav om ett fag for opptak ville min 36 til ha vært kvalifisert. 4 til ville være kvalifisert 
med forbehold. 

 Praksisutplassering  

Opptak kun med ett fag vil medføre at studentene kun skal ha praksis i ett fag. Vurderingen 
fra praksiskontoret er at det vil være svært utfordrende å plassere disse studentene ut i 
praksis, både på videregående, og spesielt ungdomsskole. 
 Det er spesielt vanskelig å få nok timer, blant annet i ungdomsskolen. 

Besøksordningen for ettfagsstudenter må også revideres. 

Emner/undervisning  
I PPU skal det inngå 30 sp fagdidaktikk. 
Pr. nå får PPU-studentene fagdidaktikkundervisning i to fag. Ved opptak kun med ett fag vil 
det bare være aktuelt med fagdidaktikkundervisning i ett fag.  
  
 
 
 
 
Nåværende didaktikkemner:  

Humanistiske fag • Norsk 
• Norsk som andrespråk 
• Engelsk 
• Spansk 
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• Fransk 
• Filosofi 
• Tysk 
• Religion 
• Historie 

Samfunnsfag, mediefag og IT • Geografi 
• Samfunnskunnskap 
• Medievitenskap 
• Informatikk/informasjonsvitenskap 

Psykologi • Psykologi, ett- og tofagsmodell 

Matematikk og naturvitenskap • Kjemi 
• Biologi 
• Fysikk 
• Geofag 
• Matematikk 
• Naturfagskombinasjonen 

   

Oversikt over behov for fagdidaktikkemner ved endri ng til ett fag  

Behov for økt mengde fagdidaktikk – eksempel realfa g 

I PPU inngår 30 sp pedagogikk og 30 sp fagdidaktikk. Ved UiB er fagdidaktikken fordelt på to 
fag, normalt 15 sp i hvert fag. 

For studenter med to realfag har alle studentene et 5 sp fellesemne i naturfagdidaktikk i 
første semester. Studenter med to realfag, men som ikke har matematikk, har også et 5 sp 
fellesemne i naturfag i 2. semester. Studentene har 10 sp fagspesifikk fagdidaktikk i hvert av 
sine to fag (15 sp i matematikk). 

Hvis samme emnestruktur videreføres vil en overgang til opptak kun med ett fag kreve at det 
lages 15 sp nye emner i matematikkdidaktikk, for at studentene skal få 30 sp fagdidaktikk i 
sitt fag. I tillegg må det lages 10 sp fagdidaktikk i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi, 
geofag og naturfag. Da vil en student f.eks. med biologi få 10 sp felles naturfagdidaktikk og 
20 sp biologididaktikk. Samlet vil det måtte lages og undervises totalt 65 sp nye 
fagdidaktikkemner. 

Det kan vurderes om det kan tas i bruk mer felles emner/undervisning, men dette er en faglig 
vurdering. Det vil naturlig nok kreve ressurser å ta opp flere studenter med kun ett fag. 

 
Eksamen  
Eksamensformen i PEDA101 er i dag muntlig eksamen. Om opptaksgrunnlaget endres, med 
mål om å få flere studenter, bør dette sterkt vurderes om er fortsatt mulig. 

• 30 minutter til hver kandidat - maksimalt 12 kandidater per kommisjon 
o Dette er lange og tunge dager for sensorene, så anbefaler 10 om dagen 
o 250 studenter = 25 kommisjoner 

• 3 kommisjoner om dagen (om en er heldig) - eksamen strekker seg over  to 
uker 
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� Snitt per dag H16 1,83 - 13 dager med muntlig 
• Det skal normalt være ekstern sensor på muntlig - økte utgifter. Det må regnes med at 

noen av de eksterne er utenbysfra - utgifter til reise og opphold 
o Alternativt: muntlig høring på Skype, for eksempel 

  

Spørsmålene er da om didaktikkfagene istedet kan ha muntlig første semester? 

Evt, kan muntlig fremlegg i stedet være en obligatorisk aktivitet? 

Andre hensyn og konsekvenser 
Et alternativ er å åpne for opptak kun med ett fag bare for visse fag, og kreve to fag for 
øvrige fag. En annen mulighet er å gi ekstra spesialpensum, og større omfang i vurdering til 
ettfagsstudentene. 
  
Matematikk har et par år kjørt en ettfagsmodell for studenter med ett fag. Løsningen her er at 
studenter følger ordinær undervisning, men har et spesialpensum i tillegg. De utfører enten 
en prosjekt i forhold til dette pensumet, og har gjerne muntlig eksamen i spesialpensumet. 
De får mer veiledning enn tofagsstudentene, men ordningen er likevel ikke optimal som en 
permanent løsning for ettfagsstudenter. 
 
På ettfagsmodellen i psykologi, har disse studentene dobbelt så mye undervisning som 
studentene med psykologi og et annet fag. Første semesteret følger de mappe-eksamen i 
didaktikk som de andre didaktikkfagene, men i andre semesteret skriver de en 
prosjektoppgave, og har en muntlig eksamen i tillegg. Denne ordningen er svært 
ressursskrevende.  
 
Et annet hensyn er jobbmuligheter. Signalene fra praksisfeltet er at det ønskes 
lærerkandidater med undervisningskompetanse i flest mulig fag. 
  

Erfaringer fra andre institusjoner  
Andre institusjoner  

• UIO har opptak med ett emne, men søkeren kan også ha to. Får en opptak med to må 
søkeren takke ja til og kunne undervise i begge. De med undervisningskompetanse i 
flere fag prioriteres. Ettfagssøkere tas opp kun når det ikke er nok tofagssøkere, se 
rangeringsreglene nederst på siden. I fjorårets hovedopptak var det kun i tysk 
fagdidaktikk det ble tatt opp ettfagssøkere. Dette kan også gjøres fordi UiO har 30 sp 
fellesemne pedagogikk/didaktikk hvert semester 

• NTNU: har opptak med ett emne, men prioriterer de med flere fag først  
• UIT: har opptak med 2 fag 
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Tabellrapport  - frafall i lektorutdanningene 

Styringsgruppen for lektorutdanningen har bedt om oversikt over frafall i lektorutdanningen. Vedlagt 

følger en tabellrapport som viser frafall i lektorutdanningen fra 2011 og fram til i dag for de 

integrerte lektorprogrammene og PPU.  Dette er en deskriptiv rapport, og har ikke som mål å 

analysere årsakene til frafall eller forskjeller mellom fakultetene.   

Tallene i rapporten er basert på informasjon i FS, og tar utgangspunkt i hovedprogrammet som 

studentene er registrert som på registerkortet. Tallene følger den enkelte student.  

Vi har valgt å ikke bruke tall fra før 2011, fordi endringer i registeringsmåtene fra og med 2011 gjør at 

tallene fra før og etter 2010 ikke er direkte sammenlignbare.    

Frafall – PPU  

Oversikt over frafall på ppu – per kull (målt etter fire semestre):  

 

antall 

studenter 

antall frafall 

(etter to år) 

andel 

frafall 

kull 2011 64 9 14 % 

kull 2012 58 8 14 % 

kull 2013 61 5 8 % 

kull 2014 69 6 9 % 

kull 2015 84 10 12 % 
 

Frafall i de integrerte lektorutdanningene 
Totalt frafall på integrert de integrerte lektorprogrammene. Lektorutdanninger sammenlignet.  

Tabellen nedenfor viser at Lektorprogrammet på MN (MAMN-LÆRE) har lavere frafall enn 

lektorprogrammene ved HF. Vi kan også legge til at det fra 2014 ble innført ny modell for 

lektorutdanningen gjennom ny rammeplan. Det er forventet at den nye modellen vil føre til bedre 

gjennomstrømning. Det første kullet som ble tatt opp etter ny modell er ferdig våren 2019.  

 

Integrerte lektorutdanningene  – sammenligning – frafall totalt: 

      Årskull 2011 årskull 2012 

Matnat  (MAMN-LÆRE)   31 %   46 % 

HF – nordisk (MAHF – LÆNO)  58 %  65 % 

HF-  fremmedspråk (MAHF – LÆFR) 53 %   63 % 

 

Nedenfor følger tabeller over frafall på hvert av de integrerte lektorløpene i  første semester for:  

 -lektorutdanning med master i fremmedspråk 

- lektorutdanning med master i nordisk 

- lektorutdanning med master i naturvitenskap og matematikk 
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MAHF-LÆFR - Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk eller tysk) 

 

 
 
Antall studenter på hvert av kullene:  

 
 

MAHF-LÆNO Lektorutdanning med master i nordisk 

 
Antall studenter på hvert av kullene:  
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MAMN-LÆRE Lektorprogram  i naturvitenskap og matematikk 

 

 
 
 
Antall studenter på hvert av kullene:  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen  
Møte: 12. juni 2017      ephorte:  
___________________________________________________________________ 
 
Bakgrunn  

Styringsgruppen ba i sitt møte i februar om at programrådet utarbeider en felles visjon for 
lektorutdanningen ved UiB. Formålet med denne saken er å orientere om status for dette 
arbeidet. 
 
Programrådet behandlet en drøftingssak om en felles visjon i sitt møte 30. mars. Formålet 
med saken var å drøfte framgangsmåte for arbeidet, og hva visjonen bør inneholde. Det var 
enighet om at programrådets møter framover skal inneholde drøftingssaker som tar opp 
tema som skal omfattes av visjonen. I tillegg legges det opp til at det blir holdt egne 
temamøter om visjonen. 
 
Programrådet mener det er viktig at visjonen utformes på en måte som gjør at den kan 
fungere som en drahjelp i det videre arbeidet med lektorutdanningen generelt, og også for 
arbeidet i programrådet og for styringsgruppen. Det blir derfor lagt opp til at visjonen blir 
utformet på en måte som gjør at den kan fungere som en strategi som er retningsgivende for 
arbeidet i programrådet.   
 
I programrådets møte ble det også trukket frem at det er viktig at visjonen er forpliktende for 
de fakultetene som har lektorutdanning, og at det derfor må være dialog med 
styringsgruppen underveis. Det er derfor også viktig at den endelige visjonen blir vedtatt av 
styringsgruppen.  
 
Det første temamøte om visjonen ble holdt 10. mai, kl. 12.00-14.00. Jørgen Thorslund var 
invitert til møtet for å hjelpe oss i startfasen av arbeidet og til å komme med innspill til 
visjonsarbeidet. Den videre fremdriftsplanen i arbeidet går frem av tabellen nedenfor.  

Fremdriftsplan  
Tidspunkt Oppgaver Ansvarlig(e) 
Mai/juni Sende ut referat og fremdriftsplan til 

programrådet 
Leder for programrådet og 
sekretær 

Juni Innhente innspill fra avtagere av 
lektorkandidater 

Leder for programrådet og 
sekretær 

7. september Oppfølging av innspill Programrådet 
25. september Temamøte Programrådet m.fl. 
2. oktober Temamøte  Programrådet m.fl.  
26. oktober Diskusjon og formulering av 

høringsutkast 
Programrådet 

26. oktober 
Frist 15. november 

Høring til fakultetene Leder for programrådet og 
sekretær 

30. november Visjonen formuleres ferdig Programrådet 
 Oversendelse til styringsgruppen Leder for programrådet og 

sekretær 
 
 
 
 
Saken legges frem til orientering. 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen  
Møte:  12. juni 2017      ephorte:  
___________________________________________________________________ 
 
 
Styringsgruppen ba i sitt møte 23. februar om at praksisutvalget diskuterer 
programsensorrapportens kap. 4 om praksis, og da særlig med fokus på koblingen mellom 
UiB og praksisfeltet.  
 
Temaet har vært oppe som sak i praksisutvalget i to møter. I tillegg ble praksis behandlet i et 
åpent møte mellom studenter og ansatte ved lektorutdanningene 9. mars. Vi viser til vedlagt 
diskusjonsnotat, der leder for praksisutvalget, Svein Ivar Angell, orienterer om saken og om 
de innspillene som har kommet i saken.   
 
Programrådet hadde temaet til drøfting i møtet 5. mai. Det kom en rekke innspill vedrørende 
forebygging av kollisjoner og infrastrukturen i lektorutdanningen. Behovet for å styrke 
samhandlingen med praksisfeltet ble særlig trukket frem. Det ble også tatt til orde for at vi må 
se nærmere på vår modell for utdanningen.  
 
I forbindelse med at første kull på ny modell (innført i 2014) når sitt 7. semester høsten 2017, 
er det også lagt ned et grundig arbeid med hensyn til timeplanlegging for disse, blant annet 
på grunn av endring i antall praksisdager. Det er forventet at dette vil føre til bedring med 
hensyn til kollisjoner mellom praksis i skolen og undervisning på campus.  
 
I tillegg til dette, pågår det nå et arbeid for å utarbeide nye rammeavtaler for praksis med 
Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Disse har som målsetting å styrke 
samarbeidet mellom partene og skape en forutsigbar praksisarena av høy kvalitet for UiBs 
lektor- og PPU-studenter.  
 
 
 
 
Saken legges frem til orientering.  
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UiB si lærarutdanning og praksisfeltet 

Diskusjonsnotat frå praksisutvalet ved UiB 

Sidan hausten 2016 har det vore ein diskusjon om praksisordninga i lærarutdanninga ved UiB. 

Bakgrunnen for diskusjonen var misnøye med at lektorstudentane må følgja undervisning på 

campus gjennom langpraksisperiodane sine. Dei kollisjonane som følgjer av dette, er 

frustrerande for studentane og i røynda for alle som er involverte i lektorutdanninga ved UiB: 

faglærarar, didaktikarar, pedagogar og øvingslærarar. 

 Tilhøvet mellom teori og praksis var temaet for eit større ope møte i universitetsaulaen 

9. mars. Her kom alle grupper som er involverte i lektorutdanninga ved UiB til orde. I tillegg 

var rektoratat, dekanata og instituttleiarnivået representert. På møtet kom det mange gode 

innspel, og samla sett var erkjenninga at noko må gjerast med tilhøvet mellom teori og praksis 

i lektorutdanninga ved UiB. Signala frå rektoratet er òg at noko skal gjerast.  

 Korleis bør den vidare prosessen knytt til dette vera og korleis bør diskusjonen gripast 

an? Etter praksisutvalet si meining er vi tente med at diskusjonen bør dreia seg om tilhøvet 

mellom UiB og praksisfeltet samla sett. Dette inneberer at han òg må ta opp i seg tilhøve som 

vedrører PPU-studentane sin praksis.  

 Først kan det likevel vera tenleg å konkretisera og identifisera dei utfordringane som 

knyter seg til 5LU-studentane sin praksis. Eitt alternativ som er reist i denne samanhengen, er 

at UiB skal arbeida opp mot departementet for å få utvida studiet med eit semester. Dette kan 

opna for at praksisperiodane kan fristillast til praksis åleine. Er dette ei tenleg løysing? Vil 

dette svekkja integrasjonen av lektorutdanninga? Vil det føra til nye organiserings- og 

logistikkproblem som nullar ut det ein eventuelt ville oppnå? Skal UiB samstundes arbeida for 

at praksis skal gje studiepoeng? Er dette mogleg og ønskeleg? 

 Eit anna moment er om det er ønskeleg å endra sjølve praksisløpet i lektorutdanninga. 

Er delinga mellom kortpraksisemne tidleg i løpet og langpraksis i 7. og 8. semester optimal? 

Er det mogleg og ønskeleg å leggja inn lengre praksisperiodar tidleg i løpet? Vil dette betra 

progresjonen i praksis og gjera utbytet av praksis betre? Kva organisatoriske/logistiske 

utfordringar vil følgja av dette? 

 Eit tredje moment som kan diskuterast er kva som er mogleg å få til innanfor dei 

rammene vi arbeider innanfor per i dag. Er det til dømes sider ved timeplanlegginga som kan 

organiserst betre? Kan tekniske løysingar som strømming av førelesingar bidra til å betra 

situasjonen?   

 Det som etter praksisutvalet si oppfatning teiknar seg som den store utfordringa når 

det gjeld praksisordningane ved lærarutdanninga til UiB, er likevel tilhøvet mellom 
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universitetet og praksisfeltet samla. Per i dag har vi ei ordning med universitetsskular, 

partnarskular og praksisskular. Samarbeidet vi har med skulane innanfor desse rammene er av 

ulik karakter og er på ulike vis forpliktande for partane. Universitetsskulesamarbeidet strekk 

seg vidare enn det som har med lærarutdanninga å gjera. Partnarskulesamarbeidet regulerer 

tilhøvet til dei skulane der vi har studentar i praksis på meir regulær basis, og der vi har ulike 

treffpunkt med koordinatorar og øvingslærarar. Praksisskular er skular der vi har studentar i 

praksis ved behov. 

 Er ei slik tredeling ønskeleg? Fyller samarbeidet dei behova som knyter seg til praksis 

i lærarutdanninga ved UiB? Mykje tyder på at det ligg eit stort betringspotensiale her. 

Debatten kring praksisordningane til UiB har vore prega av eit ønskje å om styrkja og 

systematisera samarbeidet mellom universitetet og praksisfeltet. Dette var òg gjennomgåande 

i programsensorrapporten frå 2016. Det er behov for ein type samarbeid som legg til rette for 

meir stabilitet, tettare oppfølging av studentane og at faglege impulsar i større grad kan gå 

mellom universitetet og praksisfeltet på éin og same gang. Ideelt sett burde både studentane 

og didaktikarar/pedagogar ved UiB forholda seg til færre øvingslærarar. På same tid burde 

samarbeidet med øvingslærarane organiserast tettare. Ideelt sett burde kollegiet på skulane vi 

samarbeider med, knytast tettare til det som skjer på UiB. 

 Korleis kan vi få dette til? Praksisutvalet vil peika på at det er behov for ei samla 

oversikt over kontakten mellom UiB og skulane og skuleeigarane i regionen. Inntrykket er at 

mange miljø ved UiB samarbeider med skulane, men utan at dette inngår i ein samla strategi 

der lærarutdanninga ved institusjonen si rolle er tenkt inn. Vidare er det behov for meir 

systematiske møtepunkt, men på same tid slik at føremåla og rammene for samarbeidet er 

klart definerte. Per i dag har ingen eit klart og overordna ansvar for å skjøtta samarbeidet 

mellom UiB og skulane/skuleeigarane. UiB bør vurdera om det skal setjast av 

stillingsressursar til å skjøtta dette samarbeidet på regulær basis. Ein kunne til dømes tenkja 

seg eigne stillingar med ansvar for praksis og kvaliteten på praksisopplæringa som på same 

tid hadde ansvar for å koordinera og skjøtta det samla samarbeidet mellom UiB og skulane og 

skuleeigarar. 

 Det sentrale målet for UiB sitt tilhøve til praksisfeltet må vera å finna måtar som gjer 

at studentane får meir utbyte av praksis og at praksis kan knytast enda tettare til den 

undervisninga som skjer på UiB. Det er på same tid viktig å peika på at debatten kring dette 

har vore prega av ei erkjenning av dei aktivuma UiB representer som lærarutdannar må 

hegnast om. Dette gjeld først og fremst det sterke tyngepunktet på fag.   
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen  
Møte:  12. juni 2017      ephorte:  
___________________________________________________________________ 
 
 
Viser til vedlagt brev fra Fylkesmannen i Hordaland, om ny desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling i skolen.   

Ordningen skal stimulere til et langsiktig samarbeid mellom kommunene og universitet og 
høyskoler (UH-sektoren), og et formål er å bidra til å styrke samarbeidet mellom 
lærerutdanningen og praksisfeltet og å utvikle UHs rolle som utviklingsaktør i skolen. 

Det skal opprettes et sentralt samarbeidsforum, satt sammen av representanter fra 
regionene og UH-sektoren, hvor første møte er satt til 20. juni 2017.   

UiB bør være representert i nettverket.  

En representant fra Fylkesmannen orienterer nærmere om saken i møtet.  

 

 

Saken legges frem til orientering.  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen  
Møte:  12. juni 2017      ephorte:  
___________________________________________________________________ 
 
Det har vært et møte med Nasjonalt kompetansesenter for evnerike barn, avdeling 
Hordaland, hvor blant annet Universitetet i Bergen var representert. Tema for møtet var 
oppfølging av kapittel 5.5 i Meld. St. 21 (vedlagt).  
 

Per i dag tilbyr UiB universitetskurset «Matematikksirkelen», samt utvalgte enkeltemner 
(UNG-ordningen), til elever i videregående skole.  

 

 

 

 

Saken legges frem til orientering.  

 

 

 

 

 



 

41 
 

 

  



 

42 
 

 

  



 

43 
 

 


