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Styringsgruppen for 

lektorutdanningen 

 

 

 

Til medlemmene i styringsgruppen for lektorutdanningen 
 

Innkalling til møte i styringsgruppen for lektorutdanningen  
Møte 6 2017 
 
Tidspunkt: 13. desember 2017, kl. 12.00 - 13.30          
Møtested: Langes gt. 3, rom 124a 
 
Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 7. november 2017 

Protokollen er sendt ut.     
 
 

Drøftingssaker 

 

31/17 Styringsgruppens mandat og møtefrekvens 

 Muntlig orientering v/Helge K. Dahle 
 

32/17 Strategi for UiBs skolesamarbeid og organisering av samarbeidet med skolene 

 Notat fra Studieadministrativ avdeling 
 

 

Vedtakssaker 

 

33/17 Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)  

 Notat fra Studieadministrativ avdeling, gjeldende reglement om opptak til PPU, forslag 
til forskrift om opptak til PPU 

 
34/17 Fagkrav for opptak til PPU 

 Notat fra Studieadministrativ avdeling, gjeldende fagkrav for opptak til PPU, forslag til 
fagkrav for opptaket 2018/2019 

 
35/17 Praksisguide for PPU og 5LU 

 Notat fra Studieadministrativ avdeling, forslag til praksisguide 
  
36/17 Møteplan vår 2018 

 Notat fra Studieadministrativ avdeling 
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Orienteringssaker 

 
37/17 Brev vedrørende overgang til ettfagsmodell PPU 

 Brev fra programansvarlige for 5LU og PPU ved IPED 
 

38/17 Samarbeidsmøtet 22.11.2017 

 Orientering v/Helge K. Dahle 
 
39/17 Desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen 

 Orientering v/Bjørg Hildeskår, notat fra Studieadministrativ avdeling 
 
40/17 Samarbeid med studiesenteret i York 

 

 

41/17 Eventuelt 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  Desember 2017       ephorte: 17/14858 
___________________________________________________________________ 
 
Det er ønskelig med en økt satsning på skolesamarbeid og på etter- og videreutdanning 
(EVU) rettet mot skoleverket. Viserektor for utdanning har derfor bedt om at styringsgruppen 
for lektorutdanningen utarbeider en strategi for UiBs samarbeid med skolen, inkludert 
partnerskolesamarbeidet og EVU-virksomhet.  

I den sammenheng er det også naturlig å drøfte organiseringen av skolesamarbeidet. Per i 
dag er både fakultetene, Studieadministrativ avdeling og tre utvalg i innenfor 
lektorutdanningen (styringsgruppen, programrådet og praksisutvalget) involvert i arbeidet. 
Spørsmålet er om vi klarer å ivareta samarbeidet med skolene på en god og effektiv måte 
med denne organiseringen, eller om vi bør gjøre justeringer enten i mandat eller i struktur.  

På bakgrunn av vedtak i utdanningsutvalget, ble “Skoleprosjektet” ved UiB igangsatt 
sommeren 2015. Prosjektet hadde to hovedmålsettinger:  

1. Å styrke UiBs kontaktflate mot skoleverket 
2. Å tilrettelegge for samarbeid og koordinering av eksisterende tilbud og kontaktpunkter 

med skoleklasser, lærere og rådgivere i skoleverket 

I sluttrapporten fra “Skoleprosjektet”, påpekes det at det i prosjektperioden kom tydelig frem 
at det eksisterer en rekke ulike samarbeidsprosjekter og kontaktpunkter mellom UiB og 
skoleverket, og at det er ønskelig med bedre koordinering av dette arbeidet. UiB vil med 
bedre koordinering og samkjøring av eksisterende aktiviteter, fremstå som mer enhetlig 
overfor skoleeier og den enkelte skole.  

I rapporten foreslås det opprettelse av en fast sentral “skolekontakt” ved UiB, plassert ved 
Kommunikasjonsavdelingen eller Studieadministrativ avdeling. Behovet for en administrativ 
resssurs knyttet spesifikt til skolesamarbeid er altså til stede, men for å få til et effektivit og 
godt samarbeid med skolene, er det trolig også nødvendig med klare beslutningslinjer og 
faglig tyngde og engasjement.  

Partnerskolesamarbeidet har vært en viktig sak for styringsgruppen høsten 2017, og 
styringsgruppen har signalisert at dette samarbeidet skal satses på og videreutvikles, blant 
annet gjennom at det opprettes en faglig stilling for drift og utvikling av samarbeidet. Per i 
dag er det praksisutvalget som har ansvar for å forvalte det løpende samarbeidet med 
praksisskoler og partnerskoler.  

Klarere beslutningslinjer er forsøkt ivaretatt ved omorganiserigen av lektorutdanningen i 
2016, i form av at både programrådet og styringsgruppen har ansvar for EVU-tiltak. 
Programrådet skal, i samråd med UiB Videre, drøfte hvilke EVU-satsninger mot skolen UiB 
bør delta i. Styringsgruppen skal på sin side fatte vedtak i saker av strategisk betydning for 
lektorutdanningen og for EVU-tiltak rettet mot skoleverket. Spørsmålet er om dette er 
tilstrekkelig, og om det er formålstjenelig at flere utvalg er involvert.  

EVU-virksomhet synes å være ivaretatt gjennom mandater, men det er ønskelig å se 
nærmere på hvordan det fungerer i praksis. Koblingen mellom samarbeid med utspring i 
lektorutdanningen (partnerskolesamarbeid) og andre typer skolesamarbeid, synes for 
eksempel i mindre grad å være ivaretatt, da styringsgruppens mandat er begrenset til å 
gjelde samarbeid knyttet til lektorutdanningen.   
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Programrådet drøftet saken i møtet 27.11.2017, og kom da med følgende innspill:  

• Det er viktig at arbeidet med utlysning av nye partnerskoleavtaler sluttføres, før det 
eventuelt gjøres endringer i struktur og/eller mandat.  

• Den faglige stillingen som opprettes for drift og utvikling av partnerskolesamarbeidet, 
bør også ha EVU-virksomhet som en del av sitt ansvarsområde.  

• Vi bør avvente en eventuell omorganisering, inntil rapporten fra arbeidsgruppen som 
ser på økonomi og struktur i lektorutdanningen foreligger.  

• Det er svært viktig at vi ved en eventuell omorganisering, sørger for at eksisternede 
utvalg ikke legges ned før nye utvalg er operative. Ved omorganiseringen i 2016 var 
ikke programrådet operativt i et helt semester, noe som medførte at saker ble utsatt 
og at studentene mistet et vesentlig kontaktpunkt.  

• Strategi for UiBs skolesamarbeid bør utarbeides før organiseringen drøftes. 
• Faglig ledelse av praksisutvalg og praksis er essensielt for samarbeidet med skolene.  
• En strategi for UiBs skolesamarbeid er viktig med tanke på skolene. Det samme er en 

hensiktsmessig organisering, slik at UiB fremstår som samlet i kontakten med 
skoleverket.    

 
 
Styringsgruppen bes om å drøfte  

1) utarbeiding av strategi for UiBs skolesamarbeid  
2)   organiseringen av skolesamarbeidet 

 
 
 
 
28.11.2017/SAL 
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 
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Sak 33/17 Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk 
utdanning (PPU) 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, gjeldende reglement om 
opptak til PPU, forslag til forskrift om opptak til PPU 
 

Vedtakssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  Desember 2017       ephorte: 17/14856 
___________________________________________________________________ 
 
På bakgrunn av vedtak i styringsgruppen og utdanningsutvalget om ettfagsmodell på PPU, 
er det utarbeidet et forslag til forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).  
 
Forslaget bygger på gjeldende reglement for opptak til PPU, men tar hensyn til at også 
søkere med kun ett undervisningsfag skal tas opp, og at søkere med to fag skal prioriteres i 
opptaket. 
 
Det gjøres spesielt oppmerksom på § 3-1 punkt (3), (4) og (5) og § 4-1 i vedlagt forslag.  
 
Om § 3-1 punkt (3):  
For å effektivisere, standardisere og sikre likebehandling i opptaket, er det foreslått at 
styringsgruppen skal fastsette fagkravene som skal gjelde for opptak i det enkelte faget. 
Dette må nødvendigvis gjøres på bakgrunn av innspill fra fagmiljøene og fakultetene, men 
et vedtak i styringsgruppen kan sikre at vi ikke ender opp med unødig strenge og lite 
hensiktsmessige krav.  
 
Om § 3-1 punkt (4): 
For å standardisere og sikre likebehandling i opptaket, er det foreslått at ordinære 
avrundingsregler skal benyttes ved utregning av C-snitt. Det innebærer at en søker med 2,5 
eller bedre i snitt (karakterskala A-F) tilfredsstiller kravet om C.   
 
Om § 3-1 punkt (5):  
Jamfør sak 28/17 i styringsgruppemøtet 7.11.2017, kan kapasitet på et fag eller uvanlig 
fagkombinasjon hindre opptak til tofagsmodellen. Under dette punktet er det derfor presisert 
at søkere med to fag fortrinnsvis skal følge tofagsmodellen, men at de får tilbud om plass 
på ettfagsmodellen, dersom kapasitet på ett av fagene eller uvanlig fagkombinasjon hindrer 
opptak til tofagsmodellen.  
 
Om § 4-1 
Styringsgruppen har vedtatt at søkere med to fag skal prioriteres i opptaket, og dette er 
derfor satt inn som punkt 1 i rangeringen. Det er imidlertid ønskelig at styringsgruppen tar 
stilling til den videre rangeringen.  
 
   
Forslag til vedtak:  
 
Styringsgruppen vedtar forslaget til forskrift om opptak til PPU, med de endringer som 
fremkom i møtet.  
 
 
 
 
28.11.2017/SAL 
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Reglement om opptak for ett-årig praktisk-pedagogisk 

utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen 

Vedtatt i fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.09 2011  

§ 1. Opptakskomité  

Komiteen er samansett av seks medlemmar med representantar frå Det humanistisk fakultet, 

Det samfunnsvitskapelige fakultet, Det psykologiske fakultetet og Det matematisk-

naturvitskapelige fakultet, samt to studentrepresentantar oppnemnt av Norsk studentunion 

(NSU).  

§ 2. Faglige krav til utdanning  

Søkjarane må ha fullført minst 180 studiepoeng høgare utdanning eller tilsvarande, og ha 

relevant fagutdanning i minst to fag som gjev grunnlag for tilsetjing for undervisning i 

allmenne teoretiske fag i grunnskulen (mellom- og ungdomssteget) og/eller i den 

vidaregåande skulen. Det kan i visse tilfeller være mulig å bli tatt opp med eitt fag. 

Fagutdanninga må vere samansett av relevante emne med minst 60 studiepoeng (eller 

tilsvarande) for kvart fag. Normalt må en ha et snitt på minst C i de undervisningsfag som er 

opptaksgrunnlaget. Det er dei einskilde fagmiljøa ved UiB som vurderer om utdanninga er 

relevant som opptaksgrunnlag til PPU. Avvik fra krav om C vil bli behandlet individuelt.  

Unntak: Ein kombinasjon av naturfaglege emne kan vere eit sjølvstendig opptaksgrunnlag, 

dersom den består av minst 90 studiepoeng totalt i relevante naturvitskapelege emne med 

minimum 15 studiepoeng relevant utdanning i kvart av faga fysikk, kjemi, biologi. 

Kvalifiserer emnesamansettinga både til opptak i eit av de spesifikke naturfaga (minimum 60 

studiepoeng) og til naturfagkombinasjonen totalt, vil overlappande emne telle som 

opptaksgrunnlag for begge kategoriane.  

§ 3 Språkkrav  

Søkjarar som har utdanning frå land utanfor Norden, må dokumentere tilstrekkeleg 

kunnskap i norsk jf. § 2-1 og 2-3 Forskrift om opptak til universitet og høgskolar, fastsett av 

KD 10.10.05.  
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Minimumskrav til dokumentasjon av kunnskap i norsk er ein av  

følgjande prøver:  

- stått eksamen frå Læreplan i norsk som andrespråk  

- stått eksamen frå trinn 3 i norsk for utanlandske studentar ved universiteta  

- stått eksamen frå 1-årig høgskulestudium i norsk språk og samfunnskunnskap for 

utanlandske studentar  

- Test i norsk, høgre nivå, skriftleg (”Bergenstesten”) med minimum 450 poeng eller «stått» 

etter ny vurderingsordning f.o.m. hausten 2009.  

§ 3. Søknaden gjeld  

Søknaden om opptak gjeld heile det eittårige studiet. Unntaket er studentar som tidlegare har 

fullført første semester. Desse kan søkje seg inn igjen direkte på andre semester under 

føresetnad av at studieplanane for PPU framleis er kompatible.  

§ 4. Avgrensingar i opptaket  

Det kan berre takast opp studentar med fag som UiB har fagdidaktisk undervisningstilbod i, 

og som det er mogleg å skaffe praksisplassar til i skulen. For enkelte fag og 

fagkombinasjonar vil talet på studieplassar vere avgrensa.  

§ 5. Talet på studieplassar  

UiB fastset for kvart studie år kor mange studentar som skal takast opp på programmet. 

Herunder blir talet på studieplassar innanfor dei ulike fagområda fastsett.  

§ 6 Kvote  

Det kan opprettast spesialkvote for kortare eller lengre tidsperiodar for å oppfylle 

utdanningspolitiske mål fastsett av UiBs sentrale organ.  

§ 7. Køregulering  
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Melder det seg fleire søkjarar enn det er studieplassar til på dei respektive fag/fagområda, vil 

søkjarane normalt bli tekne opp etter følgjande prioriterte rekkefølgje:  

1. Fullført grad frå universitet eller høgskule kor høgare grad går framfor lågare grad. 

Relevant grad prioriterast.  

2. Totalvurdering kor karakterar i fagutdanninga inngår.  

3. Totalt tal studiepoeng i undervisningsfaga inklusive eksamen i søknadssemesteret kor 

sensur ikkje har falt ved opptak. 

4. Tal undervisningsfag. Søkjarar med tre fag rangeras framfor søkarar med to fag. 

§ 8. Stadfesting og frammøteplikt.  

Dei søkjarane som ikkje stadfester at dei tek imot tildelt studieplass innan fristen, eller ikkje 

møter opp på frammøtedagen, mister retten til opptak i det aktuelle semesteret.  

§ 9. Klage  

Ved klage på vedtak om opptak gjeld forvaltningslovas vedtekter om klagefrist, jfr. 

forvaltningslovas § 29. Klagen skal rettast til opptakskomiteen. Viss klagar ikkje får 

medhald av komiteen, blir klagen sendt til den sentrale klagenemnda for ei endelig avgjersle.  
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Forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved 

Universitetet i Bergen 
Forskrifta er fastsett av universitetsstyret ved Universitetet i Bergen [dato] med heimel i lov 1. april 

2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, forskrift 6. januar 2017 om opptak til høgre utdanning og 

forskrift 21. desember 2015 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.  

§ 1 Generelt 

(1) Forskrifta gjeld for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning heiltid (PPU) og praktisk-pedagogisk 

utdanning deltid (PPU deltid).  

(2) Opptak til PPU og PPU deltid krev studiekompetanse i samsvar med forskrift 6. januar 2017 om 

opptak til høgre utdanning.  

(3) For opptak til PPU og PPU deltid, er det krav om å legge fram politiattest, jf. kap. 6 i forskrift 6. 

januar 2017 om opptak til høgre utdanning.    

(4) Det blir berre tatt opp studentar med fag som UiB tilbyr fagdidaktikk i og som det er mogleg å 

skaffe praksisplassar til i skolen. For enkelte fag og fagkombinasjonar vil talet på studieplassar vere 

avgrensa. 

(5) Det kan opprettast spesialkvote for kortare eller lengre tidsperiodar for å oppfylle 

utdanningspolitiske mål fastsett av UiBs sentrale organ.  

(6) UiB fastset for kvart studieår kor mange studentar som skal takast opp til programma, og kor 

mange som skal takast opp innanfor dei ulike fagområda.   

(7) Søknaden om opptak gjeld for heile studiet. Unntaket er søkarar som tidlegare har fullført det 

første semesteret på PPU eller eitt eller fleire semester på PPU deltid. Desse kan søke seg inn igjen 

direkte på det påfølgande semesteret, under føresetnad av at studieplanen for PPU eller PPU deltid 

framleis er kompatibel.  

(8) Søknad skjer gjennom Søknadsweb innan den fristen som UiB har fastsett.  

(9) Søkar må stadfeste at han/ho tar imot tildelt studieplass innan fristen og møte opp til 

orienteringsmøtet, for å behalde studieplassen.  

§ 2 Språkkrav 

For opptak til PPU og PPU deltid, gjeld språkkrav i norsk i samsvar med § 2-2 i forskrift 6. januar 

2017 om opptak til høgre utdanning.  

§ 3 Opptakskrav 

(1) Søkar må ha fullført minst 180 studiepoeng frå universitet eller høgskole.  

Frå og med opptaket til studieåret 2019/2020 vil dette kravet bli erstatta av krav om mastergrad, jf. 

§§ 6 og 7 i forskrift 21. desember 2015 om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.  

(2) Søkar må ha minimum 60 studiepoeng i eit fag som gir grunnlag for tilsetjing på trinn 5-13 i den 
norske skole og som UiB tilbyr fagdidaktikk i. For skolefaget naturfag er minimumskravet 90 
studiepoeng. 
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 (3) Søkar må tilfredsstille fagkrava som blir stilte i det enkelte faget som utgjer opptaksgrunnlaget. 

Fagkrava blir fastsette av styringsgruppa for lektorutdanninga.  

(4) Søkar må ha eit karaktersnitt på minst C i undervisningsfaget/(a) som utgjer opptaksgrunnlaget. 

Det er ordinære avrundingsreglar som blir brukt ved utrekning av snittet.  

(5) Søkar må takke ja til begge faga, dersom han/ho får tilbod på tofagsmodellen av PPU. Søkarar 

med to fag skal fortrinnsvis følgje tofagsmodellen, men får tilbod om plass på eittfagsmodellen, 

dersom kapasitet på eit fag eller uvanleg fagkombinasjon hindrar opptak til tofagsmodellen. 

Moglege fagkombinasjonar på tofagsmodellen blir fastsette innan 1. mars kvart år.     

§ 4  Rangering i prioritert rekkefølge 

1. Søkarar som er kvalifiserte i to fag som UiB tilbyr fagdidaktikk i, går framfor søkarar med 

eitt fag.  

2. Fullført grad frå universitet eller høgskole, der høgare grad går framfør lågare grad. Dette 

gjeld fram til opptaket i 2019.  

3. Karaktersnitt på opptaksgrunnlaget 

4. Grad i faget/(a) som utgjer opptaksgrunnlaget 

5. Totalt omfang av studiepoeng i undervisningsfag i skolen 

 

§ 5  Klage 

Jf. § 28 i Forvaltningsloven, kan vedtaket klagast på innan tre veker etter at brev frå UiB er mottatt. 

Ei ev. klage skal stilast til opptaksinstansen.  

Dersom klagar ikkje får medhald, blir klaga sendt vidare til den sentrale klagenemnda for endeleg 

avgjersle.  

§ 6  Iverksetjing 

Forskrifta trer i kraft 15. februar 2018. Frå same dato blir Reglement om opptak for ettårig praktisk-

pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen oppheva.   
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

                     ephorte: 17/14857 

 

 

  

Sak 34/17 Fagkrav for opptak til PPU 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, gjeldende fagkrav for opptak til 
PPU, forslag til fagkrav for opptaket 2018/2019 
 
 

Vedtakssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  Desember 2017       ephorte: 17/14857 
___________________________________________________________________ 
 
Jamfør § 3-1 punkt (3) i forslag til forskrift om opptak til PPU, skal styringsgruppen fastsette 
fagkrav for opptak til PPU.  
 
For å i større grad standardisere og sikre likebehandling i opptaket, er det utarbeidet et 
forslag til reviderte fagkrav for opptaket til PPU i 2018/2019. Det er mindre endringer som er 
gjort, men for å unngå å avslå søkere som vil få opptak til PPU ved sammenlignbare 
institusjoner, er det for en del fag satt inn at “Årsstudium ved UiB kvalifiserer for opptak. Det 
samme gjør tilsvarende årsstudium fra andre norske universitet og høgskoler.” Med den 
formuleringen, vil også færre søknader måtte sendes til agli vurdering.  
 
Fagkravene bør imidlertid gjennomgå en større revisjon, med sikte på å luke ut unødig 
strenge krav og sikre enda større grad av effektivisering, standardisering og likebehandling i 
opptaket. Det foreslås at fakultetene får frist til 1. mai 2018 med å sende inn forslag til 
reviderte fagkrav, og at styringsgruppen vedtar nye fagkrav i møte mai/juni 2018.  
 
 
Forslag til vedtak:  

1) Styringsgrupen vedtar de reviderte fagkravene for opptaket til PPU i 2018/2019, 
med de endringer som fremkom i møtet.  

2) Styringsgruppen ber fakultetene om å gjennomgå fagkravene for opptak til PPU, og 
melde inn forslag til reviderte fagkrav innen 1. mai 2018.  

 

 

 

 

28.11.2017/SAL 
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Gjeldende fagkrav for opptak til PPU 
(Hentet fra UiBs nettsider)  

 

Samfunnskunnskap 

Studenter som skal kvalifisere til samfunnskapsdidaktikk i den praktisk-pedagogiske utdanningen 

ved UiB må ha minst 60 studiepoeng fordypning innen samfunnsfagene. Det er krav til 

sammensetning av emner/tema i denne fordypningen. Merk at rene grader i markedsføring, 

økonomi og samfunnsøkonomi ikke godkjennes alene som opptaksgrunnlag til 

samfunnskapsdidaktikk. Se informasjon under Alternativ 2 for hvilke emner som kan inngå i 

opptaksgrunnlaget.  

Tar du utdanning ved UiB?  
Du kan velge mellom to alternativer for å kvalifisere til samfunnskunnskapsdidaktikk:  

Alternativ 1 

60 studiepoeng fordypning innen ett av fagområdene administrasjon og organisasjonsvitenskap, 

sammenliknende politikk, sosiologi eller sosialantropologi. 

Du finner en oversikt over hvilke emner du må ta for å oppfylle kravet til fordypning i beskrivelsen 

av "årsstudium med spesialiseringsemner" i faget: 

• Administrasjon og organisasjonsvitenskap 
• Sammenliknende politikk 
• Sosiologi 
• Sosialantropologi 

Alternativ 2 

30 studiepoeng fordypning innen ett av fagene: 

• Sammenliknende politikk: (velg emner som samlet blir minst 30 studiepoeng): SAMPOL105, 
SAMPOL106, SAMPOL107 og MET102 

• Sosiologi: (velg 2 emner): SOS101, SOS103 og MET102 
• Administrasjon og organisasjonsvitenskap: (velg 2 emner): AORG104, AORG103, AORG107 

og AORG101/MET102 (AORG101 og MET102 kan inngå i fordypningen, men kun ett av 
emnene) 

• Sosialantropologi (velg 2 emner): SANT102, SANT103, SANT104 og SANT105 

30 studiepoeng valgfrie emner som er relevante for skolefaget, f.eks. emner som inngår i følgende 

årsstudier: 

• Administrasjon og organisasjonsvitenskap 
• Sammenliknende politikk 
• Sosiologi 
• Sosialantropologi 
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I tillegg godkjenner vi utvalgte emner i samfunnsøkonomi: ECON110 (10 sp), ECON130 (10 sp), 
ECON210 (10 sp) og ECON230 (10) 

Tar du utdanning ved et annet universitet/høyskole? 
Søker til samfunnskunnskapsdidaktikk må ha minimum 60 studiepoeng samfunnsvitenskapelige 

emner. Ekstern utdanning blir vurdert av fagmiljøet. Vi har følgende krav til sammensetting av 

emner: 

• Minimum 30 studiepoeng grunnleggende emner innenfor et av fagene sammenliknende 

politikk, administrasjon og organisasjonsvitenskap, statsvitenskap, sosiologi eller 

sosialantropologi. 

• 30 studiepoengene valgfrie emner innenfor samfunnsfagene med relevans for skolefaget. 

En del høyskoler tilbyr faget samfunnsfag, men dette godkjennes i utgangspunktet kun delvis som 

opptaksgrunnlag til samfunnskunnskapsdidaktikk ved UiB. Fag som utviklingsstudier kan også i noen 

tilfeller erstatte deler av opptaksgrunnlaget. 

Du kan søke om å få vurdert utdanningen din før opptak. Skjema for vurdering av utdanning finner 

du som vedlegg nederst på denne siden. 

Krav om to undervisningsfag 
Har du en grad med to samfunnsvitenskapelige fordypninger, for eksempel 60 sp i sosiologi og 60 sp 

i sosialantropologi, kvalifiserer du kun for et undervisningsfag. Du må kvalifisere til to 

undervisningsfag for å komme inn på PPU ved UiB. 

Les mer om samfunnskunnskapsdidaktikk 
Du kan lese mer om emnene i samfunnskunnskapsdidaktikk på våre nettsider: 

• Samfunnskunnskapsdidaktikk 1 

• Samfunnskunnskapsdidaktikk 2 

Geografi 

Studenter som skal kvalifisere til geografididaktikk i den praktisk-pedagogiske utdanningen ved UiB 

må ha minst 60 studiepoeng fordypning i geografi. Det er krav til sammensetningen av emner/tema 

i denne fordypningen. 

Dersom du tar utdanning ved UiB må du ta emnene som utgjør årsstudium i geografi eller 

tilsvarende for å kvalifisere til geografididaktikk. 

Fra 2016 

• GEO125 Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø (10 sp) 

• GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi (10 sp) 

• GEO131 Ressursforvaltning og global utvikling (10 sp) 

• GEO111 Landformdannande prosessar(15 sp) 

• GEO124 Regional utvikling(15 sp) 

Før 2016 
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Alternativ 1: GEO110, GEO111, GEO112, GEO124. GEO231 eller GEO281. 

Alternativ 2: GEO112, GEO115, GEO131, GEO123 og GEO151. GEO111 eller GEO121. 

OBS! Kombinasjoner av nye og gamle emner kan godkjennes. Ta kontakt med Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet for vurdering av emnekombinasjonen 

(studieveileder@svfa.uib.no). 

Les mer om geografididaktikk 

Du kan lese mer om emnene i geografididaktikk på våre nettsider: 

• Geografididaktikk 1 
• Geografididaktikk 2 

Mediefag 

Studenter som skal kvalifisere til mediefagsdidaktikk i den praktisk-pedagogiske utdanningen ved 

UiB må ha minst 60 studiepoeng fordypning i medievitenskap. Det er krav til sammensetningen av 

emner/tema i denne fordypningen. 

Dersom du tar utdanning ved UiB må du ta emnene som utgjør årsstudium i medievitenskap eller 

tilsvarende for å kvalifisere til mediefagsdidaktikk: 

• MEVI101 Medier: institusjonar og historie (15 sp) 

• MEVI102 Mediepublikum (15 sp) 

• MEVI103 Medietekster: teori og analyse (15 sp) 

• MEVI104 Medier, representasjon og identitet (15 sp) 

Les mer om mediefagsdidaktikk 
Du kan lese mer om emnene i mediefagsdidaktikk på våre nettsider: 

• Mediefagsdidaktikk 1 

• Mediefagsdidaktikk 2 

IT-fag 

Studenter som skal kvalifisere til IT-didaktikk i den praktisk-pedagogiske utdanningen ved UiB må ha 

minst 60 studiepoeng fordypning i informatikk eller informasjonsvitenskap. Det er krav til 

sammensetningen av emner/tema i denne fordypningen. 

Dersom du tar utdanning ved UiB må du ta emnene som utgjør årsstudium i informasjonsvitenskap, 

gitte emner i informatikk eller tilsvarende for å kvalifisere til IT-didaktikk: 

Informasjonsvitenskap fra 2016 

• INFO100 Grunnkurs i informasjonsvitenskap (10 sp) 

• INFO132 Grunnkurs i programmering (10 sp) 

• INFO115/INFO116/INFO125 (velg et emne, 10 sp) 
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• INFO110 Informasjonssystem(10 sp) 

• INFO134 Klientprogrammering (10 sp) 

• INFO262/INFO102/INFO103 (velg 10 sp) 

 

Informasjonsvitenskap før 2016 

Alternativ 1: INFO110, INFO132 og INFO125 (obligatoriske emner). INFO115, INFO116 eller INFO212 

(minst 2 emner). INFO102, INFO103 eller INFO262 (minst 10 sp). 

Alternativ 2: INFO102, INFO110, INFO114, INFO122, INFO123, INFO132, INFO210, INFO214 

 

Informatikk fra 2017 

• INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1) 

• INF101 Vidaregåande programmering (Programmering 2) 

• INF102 Algoritmar, datastrukturar og programmering 

• MNF130 Diskrete strukturar 

+ to av disse emnene: 

• INF142 Datanett 

• INF115 Databasar og modellering 

DAT103 Datamaskiner og operativsystemer (Studenter fra andre program enn informatikk må søke 

om enkeltemneopptak ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)). 

 

Informatikk før 2017 

• INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1) 

• INF101 Vidaregåande programmering (Programmering 2) 

• INF102 Algoritmar, datastrukturar og programmering 

• MNF130 Diskrete strukturar 

• INF142 Datanett 

• DAT103 Datamaskiner og operativsystemer (Studenter fra andre program enn informatikk 

må søke om enkeltemneopptak ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)). 

Alternativt: INF100, INF101, MNF130, INFO112, INFO122 og INF101/INF142 

Les mer om IT-didaktikk 
Du kan lese mer om emnene i IT-didaktikk på våre nettsider: 
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• IT-didaktikk 1 

• IT-didaktikk 2 

 

Dersom du har studert ved andre universiteter eller høyskoler kan du søke om å få godkjent denne 

utdanningen som erstatning for kvalifikasjonskravene som er skissert her. Vær oppmerksom på at 

ekstern utdanning må tilsvare kvalifikasjonskravet. Det er fagmiljøet som vurderer om den eksterne 

utdanningen kan erstatte utdanningen som tilbys ved UiB som opptaksgrunnlag til PPU. 

Du finner søknadsskjema for vurdering av utdanningen din som vedlegg på denne siden. 

Engelsk 

Minimum 30 studiepoeng i engelsk litteratur og minimum 30 studiepoeng i engelsk lingvistikk på 

100-nivå. Engelsk fagdidaktikk på 100-nivå kan godkjennast inn i lingvistikken. Fordelinga mellom 

litteratur og lingvistikk gjeld også ved utdanning på 200-nivå eller høgare. Årsstudium i engelsk frå 

UiB kvalifiserer for opptak. Andre årsstudium/utdanningar blir vurdert etter søknad.  

Fransk 

Minimum 60 studiepoeng i faget, der 30 studiepoeng må vere innanfor fransk lingvistikk. 

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

søknad.  

Tysk 

Minimum 60 studiepoeng i faget, der 30 studiepoeng må vere innanfor tysk lingvistikk. 

Undervisningsspråket skal ha vore tysk. Språklige begynnarkurs blir ikkje godkjent. Årsstudium i tysk 

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

Spansk 

Minimum 60 studiepoeng innanfor spansk språk og spansk/latinamerikansk kulturkunnskap og/eller 

spansk/latinamerikansk litteratur. Undervisninga og pensumet skal ha vore på spansk. Språklige 

begynnarkurs blir ikkje godkjent. Årsstudium i spansk språk og latiamerikastudium frå UiB 

kvalifiserer for opptak. Andre årsstudium/utdanningar blir vurdert etter søknad.  

Italiensk  

Emna ITAL111, ITAL112, ITAL113 og ITAL114 tilsvarar eit årsstudium, og kvalifiserer for opptak. 

Andre årsstudium/utdanningar blir vurdert etter søknad.   

Nordisk 

Minimum 30 studiepoeng i nordisk språk og minimum 30 studiepoeng i nordisk litteratur. 

Studenten må ha avlagt eksamen både på bokmål og nynorsk. Fagdidaktikk blir normalt ikkje 

godkjent som del av opptaksgrunnlaget. Årsstudium i nordisk frå UiB kvalifiserer for opptak. 

Studentar med fullført mastergrad i allmenn litteraturvitskap må supplere med språkdelen av 

nordisk årsstudium for å kvalifisere. Studentar med fullført mastergrad i allmenn lingvistikk må 

supplere med to emne frå nordisk litteratur for å kvalifisere. Andre årsstudium/utdanningar blir 

vurdert etter søknad.  
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Norsk som andrespråk 

Årsstudium i norsk som andrespråk frå UiB kvalifiserer for opptak. Andre årsstudium/utdanningar 

blir vurdert etter søknad.   

Religionsvitskap 

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

vurdert etter søknad.  

Historie 

Minimum 60 studiepoeng i historie. 

Filosofi 

Årsstudium i filosofi frå UiB kvalifiserer for opptak. Ein kombinasjon av filosofi og idehistorie, der 

filosofi utgjer minimum 30 studiepoeng, kvalifiserer også for opptak. Andre årsstudium/utdanningar 

blir vurdert etter søknad. 

Psykologi 

For å få PPU i psykologididaktikk, må du ha 60 sp i psykologiemne, som er fordjupingsemne, og som 

kan ha liknande innhald som desse emna: 

PSYK101, PSYK102, PSYK106, PSYK140, PSYK109, PSYK110 

Emne frå det reviderte årsstudiet (frå haust 2016) i psykologi er og relevante. Har du eit eldre 

årsstudium, eller eksterne psykologistudier, kan det vere mogleg å søke med desse. Viss du vil vite 

meir om opptak til PPU i psykologi, ta kontakt med studierettleiar 

NB! Emna EXFAC03P (eller liknande emne) og PSYK100 tel  i år også som relevante emne for opptak. 

Det er mogleg å få ta PPU med berre psykologi som fag. Dette er ned forbehald om nok søkjarar, og 

gjeld ikkje for andre fag. 

Treng du nokre fleire emne dette studieåret før du søkjer PPU, så er alle emna ovenfor åpne. Du 

kan studere dei som valfrie emne i ein bachelorgrad, eller med poststudierett ( du kan søkje om rett 

etter ein avlagt bachelor- eller mastergrad). Hvis du ikkje har studierett ved Universitetet i Bergen, 

så kan du ta dei ved å få deg hospitantstudierett eller som privatist. Meir informasjon om desse 

studierettane finn du her 

Matematikk  

(Vedtatt i Studiestyret 27.05.15. Gjelder fra og med opptak til høst 2016.) 

Minimum 60 studiepoeng i matematikk/statistikk som dekker MAT111, MAT112, MAT121 og 

STAT101/STAT110 eller tilsvarende. Manglende bakgrunn i statistikk/sannsynlighetsregning kan i 

noen tilfeller kompenseres ved å ha større fordypning og bredde innen matematikk. 

Biologi 

(Vedtatt i Studiestyret 27.05.15. Gjelder fra og med opptak til høst 2016.) 



 

21 
 

Minimum 60 studiepoeng i biologi/molekylærbiologi som bl.a. dekker evolusjon, økologi, 

organismebiologi (zoologi, botanikk, mikrobiologi), cellebiologi, molekylærbiologi og fysiologi. Det 

må inngå noe felt- og laberfaring. 

Fysikk 

(Vedtatt i Studiestyret 27.05.15. Gjelder fra og med opptak til høst 2016.) 

Minimum 60 studiepoeng i fysikk som dekker mekanikk, elektromagnetisme, optikk, 

termodynamikk, målevitenskap/eksperimentalfysikk, astrofysikk, moderne fysikk og 

kvantemekanikk. 

Kjemi 

(Vedtatt i Studiestyret 27.05.15. Gjelder fra og med opptak til høst 2016.) 

Minimum 60 studiepoeng i kjemi som dekker generell kjemi, uorganisk kjemi, organisk kjemi, 

fysikalsk kjemi og analytisk kjemi. Emner innen molekylærbiologi anbefales og kan da gå inn som 

erstatning for fysikalsk kjemi og analytisk kjemi. Emnekombinasjonen må inneholde minst 20 

studiepoeng emner der det inngår praktisk laboratoriearbeid. 

Geofag 

(Vedtatt i Studiestyret 27.05.15. Gjelder fra og med opptak til høst 2016.) 

Minimum 60 stp i geofaglige emner, som blant annet dekker innføring i geologi (GEOV101) og 

geofysikk (GEOV111), eller tilsvarende emner, og gjerne grunnleggende kunnskaper i meteorologi 

og oseanografi. Manglende bakgrunn i geologi/geofysikk kan kompenseres ved å ha større 

fordypning og bredde innen meteorologi og oseanografi. Emnekombinasjonen bør inneholde 

erfaring fra praktisk geofaglig arbeid (tokt, felt, laboratorieøvelser, regneøvelser, programmering og 

lignende) 

Naturfag 

(Vedtatt i Studiestyret 27.05.15. Gjelder fra og med opptak til høst 2016.) 

90 studiepoeng totalt i naturvitenskapelige emner, med minimum 15 studiepoeng relevant 

utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi. 

 

I biologi må normalt tilsvarende BIO100 være dekket og det må i tillegg være en viss bredde innen 

biologifaget (f.eks. innen tema som organismebiologi (zoologi, botanikk, mikrobiologi), cellebiologi, 

molekylærbiologi og fysiologi). 

 

I kjemi må normalt tilsvarende KJEM110 være dekket. 

 

I fysikk må PHYS101 og PHYS102 (eller tilsvarende) være dekket. 

 



 

22 
 

Fagkrav for opptak til PPU 2018/2019 
 

Samfunnskunnskap 

Søker må ha minst 60 studiepoeng fordypning innen samfunnsfagene. Det er krav til 

sammensetning av emner/tema i denne fordypningen. Merk at rene grader i markedsføring, 

økonomi og samfunnsøkonomi ikke godkjennes alene som opptaksgrunnlag til 

samfunnskapsdidaktikk. Se informasjon under Alternativ 2 for hvilke emner som kan inngå i 

opptaksgrunnlaget.  

Tar du utdanning ved UiB?  
Du kan velge mellom to alternativer for å kvalifisere til samfunnskunnskapsdidaktikk:  

Alternativ 1 

60 studiepoeng fordypning innen ett av fagområdene administrasjon og organisasjonsvitenskap, 

sammenliknende politikk, sosiologi eller sosialantropologi. 

Du finner en oversikt over hvilke emner du må ta for å oppfylle kravet til fordypning i beskrivelsen 

av "årsstudium med spesialiseringsemner" i faget: 

• Administrasjon og organisasjonsvitenskap 
• Sammenliknende politikk 
• Sosiologi 
• Sosialantropologi 

Alternativ 2 

30 studiepoeng fordypning innen ett av fagene: 

• Sammenliknende politikk: (velg emner som samlet blir minst 30 studiepoeng): SAMPOL105, 
SAMPOL106, SAMPOL107 og MET102 

• Sosiologi: (velg 2 emner): SOS101, SOS103 og MET102 
• Administrasjon og organisasjonsvitenskap: (velg 2 emner): AORG104, AORG103, AORG107 

og AORG101/MET102 (AORG101 og MET102 kan inngå i fordypningen, men kun ett av 
emnene) 

• Sosialantropologi (velg 2 emner): SANT102, SANT103, SANT104 og SANT105 

30 studiepoeng valgfrie emner som er relevante for skolefaget, f.eks. emner som inngår i følgende 

årsstudier: 

• Administrasjon og organisasjonsvitenskap 
• Sammenliknende politikk 
• Sosiologi 
• Sosialantropologi 

I tillegg godkjenner vi utvalgte emner i samfunnsøkonomi: ECON110 (10 sp), ECON130 (10 sp), 
ECON210 (10 sp) og ECON230 (10) 
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Tar du utdanning ved et annet universitet/høyskole? 
Søkere må ha minimum 60 studiepoeng samfunnsvitenskapelige emner. Ekstern utdanning blir 

vurdert av fagmiljøet. Vi har følgende krav til sammensetting av emner: 

• Minimum 30 studiepoeng grunnleggende emner innenfor et av fagene sammenliknende 

politikk, administrasjon og organisasjonsvitenskap, statsvitenskap, sosiologi eller 

sosialantropologi. 

• 30 studiepoengene valgfrie emner innenfor samfunnsfagene med relevans for skolefaget. 

En del høyskoler tilbyr faget samfunnsfag, men dette godkjennes i utgangspunktet kun delvis som 

opptaksgrunnlag til samfunnskunnskapsdidaktikk ved UiB. Fag som utviklingsstudier kan også i noen 

tilfeller erstatte deler av opptaksgrunnlaget. 

Geografi 

Søker må ha minst 60 studiepoeng fordypning i geografi. Det er krav til sammensetningen av 

emner/tema i denne fordypningen. 

Dersom du tar utdanning ved UiB må du ta emnene som utgjør årsstudium i geografi eller 

tilsvarende for å kvalifisere til geografididaktikk. 

Fra 2016 

• GEO125 Økonomisk globalisering, produksjonssystem og miljø (10 sp) 

• GEO113 Klima, oseanografi og biogeografi (10 sp) 

• GEO131 Ressursforvaltning og global utvikling (10 sp) 

• GEO111 Landformdannande prosessar(15 sp) 

• GEO124 Regional utvikling(15 sp) 

Før 2016 

Alternativ 1: GEO110, GEO111, GEO112, GEO124. GEO231 eller GEO281. 

Alternativ 2: GEO112, GEO115, GEO131, GEO123 og GEO151. GEO111 eller GEO121. 

OBS! Kombinasjoner av nye og gamle emner kan godkjennes. Ta kontakt med Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet for vurdering av emnekombinasjonen 

(studieveileder@svfa.uib.no). 

Mediefag 

Søker må ha minst 60 studiepoeng fordypning i medievitenskap. Det er krav til sammensetningen 

av emner/tema i denne fordypningen. 

Dersom du tar utdanning ved UiB må du ta emnene som utgjør årsstudium i medievitenskap eller 

tilsvarende for å kvalifisere til mediefagsdidaktikk: 

• MEVI101 Medier: institusjonar og historie (15 sp) 

• MEVI102 Mediepublikum (15 sp) 
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• MEVI103 Medietekster: teori og analyse (15 sp) 

• MEVI104 Medier, representasjon og identitet (15 sp) 

IT-fag 

Søker må ha minst 60 studiepoeng fordypning i informatikk eller informasjonsvitenskap. Det er krav 

til sammensetningen av emner/tema i denne fordypningen. 

Dersom du tar utdanning ved UiB må du ta emnene som utgjør årsstudium i informasjonsvitenskap, 

gitte emner i informatikk eller tilsvarende for å kvalifisere til IT-didaktikk: 

Informasjonsvitenskap fra 2016 

• INFO100 Grunnkurs i informasjonsvitenskap (10 sp) 

• INFO132 Grunnkurs i programmering (10 sp) 

• INFO115/INFO116/INFO125 (velg et emne, 10 sp) 

• INFO110 Informasjonssystem(10 sp) 

• INFO134 Klientprogrammering (10 sp) 

• INFO262/INFO102/INFO103 (velg 10 sp) 

 

Informasjonsvitenskap før 2016 

Alternativ 1: INFO110, INFO132 og INFO125 (obligatoriske emner). INFO115, INFO116 eller INFO212 

(minst 2 emner). INFO102, INFO103 eller INFO262 (minst 10 sp). 

Alternativ 2: INFO102, INFO110, INFO114, INFO122, INFO123, INFO132, INFO210, INFO214 

 

Informatikk fra 2017 

• INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1) 

• INF101 Vidaregåande programmering (Programmering 2) 

• INF102 Algoritmar, datastrukturar og programmering 

• MNF130 Diskrete strukturar 

+ to av disse emnene: 

• INF142 Datanett 

• INF115 Databasar og modellering 

DAT103 Datamaskiner og operativsystemer (Studenter fra andre program enn informatikk må søke 

om enkeltemneopptak ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)). 
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Informatikk før 2017 

• INF100 Grunnkurs i programmering (Programmering 1) 

• INF101 Vidaregåande programmering (Programmering 2) 

• INF102 Algoritmar, datastrukturar og programmering 

• MNF130 Diskrete strukturar 

• INF142 Datanett 

• DAT103 Datamaskiner og operativsystemer (Studenter fra andre program enn informatikk 

må søke om enkeltemneopptak ved Høgskulen på Vestlandet (HVL)). 

Alternativt: INF100, INF101, MNF130, INFO112, INFO122 og INF101/INF142 

Engelsk 

Søkar må ha minimum 30 studiepoeng i engelsk litteratur og minimum 30 studiepoeng i engelsk 

lingvistikk på 100-nivå. Engelsk fagdidaktikk på 100-nivå kan godkjennast inn i lingvistikken. 

Fordelinga mellom litteratur og lingvistikk gjeld også ved utdanning på 200-nivå eller høgare. 

Årsstudium i engelsk frå UiB kvalifiserer for opptak. Det same gjer tilsvarande årsstudium frå andre 

norske universitet og høgskular. Andre utdanningar blir vurdert etter søknad.  

Fransk 

Søkar må ha minimum 60 studiepoeng i faget, der 30 studiepoeng må vere innanfor fransk 

lingvistikk. Årsstudium i fransk frå UiB kvalifiserer for opptak. Det same gjer tilsvarande årsstudium 

frå andre norske universitet og høgskular. Andre utdanningar blir vurdert etter søknad.  

Tysk 

Søkar må ha minimum 60 studiepoeng i faget, der 30 studiepoeng må vere innanfor tysk lingvistikk. 

Undervisningsspråket skal ha vore tysk. Språklige begynnarkurs blir ikkje godkjent. Årsstudium i tysk 

frå UiB kvalifiserer for opptak. Det same gjer tilsvarande årsstudium frå andre norske universitet og 

høgskular. Andre utdanningar blir vurdert etter søknad.  

Spansk 

Søkar må ha minimum 60 studiepoeng innanfor spansk språk og spansk/latinamerikansk 

kulturkunnskap og/eller spansk/latinamerikansk litteratur. Undervisninga og pensumet skal ha vore 

på spansk. Språklige begynnarkurs blir ikkje godkjent. Årsstudium i spansk språk og 

latiamerikastudium frå UiB kvalifiserer for opptak. Det same gjer tilsvarande årsstudium frå andre 

norske universitet og høgskular. Andre utdanningar blir vurdert etter søknad.  

Italiensk  

Emna ITAL111, ITAL112, ITAL113 og ITAL114 tilsvarar eit årsstudium, og kvalifiserer for opptak. Det 

same gjer tilsvarande årsstudium frå andre norske universitet og høgskular. Andre utdanningar blir 

vurdert etter søknad.  

Nordisk 

Søkar må ha minimum 30 studiepoeng i nordisk språk og minimum 30 studiepoeng i nordisk 

litteratur. Søkar må ha avlagt eksamen både på bokmål og nynorsk. Fagdidaktikk blir normalt ikkje 
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godkjent som del av opptaksgrunnlaget. Årsstudium i nordisk frå UiB kvalifiserer for opptak. Det 

same gjer tilsvarande årsstudium frå andre norske universitet og høgskular. Søkarar med fullført 

mastergrad i allmenn litteraturvitskap må supplere med språkdelen av nordisk årsstudium for å 

kvalifisere. Søkarar med fullført mastergrad i allmenn lingvistikk må supplere med to emne frå 

nordisk litteratur for å kvalifisere. Andre utdanningar blir vurdert etter søknad.  

Norsk som andrespråk 

Årsstudium i norsk som andrespråk frå UiB kvalifiserer for opptak. Det same gjer tilsvarande 

årsstudium frå andre norske universitet og høgskular. Andre utdanningar blir vurdert etter søknad.  

Religionsvitskap 

Årsstudium i religionsvitskap frå UiB kvalifiserer for opptak. Det same gjer tilsvarande årsstudium 

frå andre norske universitet og høgskular. Andre utdanningar blir vurdert etter søknad. 

Historie 

Søker må ha minimum 60 studiepoeng i historie. 

Filosofi 

Årsstudium i filosofi frå UiB kvalifiserer for opptak. Det same gjer tilsvarande årsstudium frå andre 

norske universitet og høgskular. Ein kombinasjon av filosofi og idehistorie, der filosofi utgjer 

minimum 30 studiepoeng, kvalifiserer også for opptak. Andre utdanningar blir vurdert etter søknad. 

Psykologi 

Årsstudium i psykologi frå UiB kvalifiserer for opptak. Det same gjer utdanningar innanfor psykologi, 

der emna til saman utgjer minimum 60 studiepoeng i psykologi og har liknande innhald som emna i 

årsstudiet ved UiB, inkludert årsstudiet frå perioden 2003-2016.  

Eldre årsstudium eller andre utdanningar blir vurdert etter søknad. 

Matematikk 

Søker må ha minimum 60 studiepoeng i matematikk/statistikk som dekker MAT111, MAT112, 

MAT121 og STAT101/STAT110 eller tilsvarende. Manglende bakgrunn i 

statistikk/sannsynlighetsregning kan i noen tilfeller kompenseres ved å ha større fordypning og 

bredde innen matematikk. 

Biologi 

Søker må ha minimum 60 studiepoeng i biologi/molekylærbiologi som bl.a. dekker evolusjon, 

økologi, organismebiologi (zoologi, botanikk, mikrobiologi), cellebiologi, molekylærbiologi og 

fysiologi. Det må inngå noe felt- og laberfaring. 

Fysikk 

Søker må ha minimum 60 studiepoeng i fysikk som dekker mekanikk, elektromagnetisme, optikk, 

termodynamikk, målevitenskap/eksperimentalfysikk, astrofysikk, moderne fysikk og 

kvantemekanikk. 
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Kjemi 

Søker må ha minimum 60 studiepoeng i kjemi som dekker generell kjemi, uorganisk kjemi, organisk 

kjemi, fysikalsk kjemi og analytisk kjemi. Emner innen molekylærbiologi anbefales og kan da gå inn 

som erstatning for fysikalsk kjemi og analytisk kjemi. Emnekombinasjonen må inneholde minst 20 

studiepoeng emner der det inngår praktisk laboratoriearbeid. 

Geofag 

Søker må ha minimum 60 stp i geofaglige emner, som blant annet dekker innføring i geologi 

(GEOV101) og geofysikk (GEOV111), eller tilsvarende emner, og gjerne grunnleggende kunnskaper i 

meteorologi og oseanografi. Manglende bakgrunn i geologi/geofysikk kan kompenseres ved å ha 

større fordypning og bredde innen meteorologi og oseanografi. Emnekombinasjonen bør inneholde 

erfaring fra praktisk geofaglig arbeid (tokt, felt, laboratorieøvelser, regneøvelser, programmering og 

lignende) 

Naturfag 

Søker må ha 90 studiepoeng totalt i naturvitenskapelige emner, med minimum 15 studiepoeng 

relevant utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi. 

 

I biologi må normalt tilsvarende BIO100 være dekket og det må i tillegg være en viss bredde innen 

biologifaget (f.eks. innen tema som organismebiologi (zoologi, botanikk, mikrobiologi), cellebiologi, 

molekylærbiologi og fysiologi). 

 

I kjemi må normalt tilsvarende KJEM110 være dekket. 

 

I fysikk må PHYS101 og PHYS102 (eller tilsvarende) være dekket. 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  Desember 2017       ephorte: 17/13252 
___________________________________________________________________ 
 
I forbindelse med forhandlingene om ny avtale vedrørende godtgjøring av 
praksisopplæring, ønsket Hordaland fylkeskommune (HFK) en oversikt over UiBs 
praksisordninger. Det ble da utarbeidet en uformell praksisguide, som tok utganspunkt i 
studieplanene for 5-årig lektorutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Utkastet ble 
formidlet til HFK.  
 
Fordi HFK bruker praksisguiden aktivt i forhandlingene, blant annet som grunnlag for 
økonomiske beregninger, er det ønskelig å kvalitetssike og formalisere den. Praksisuvalget 
har derfor gjennomgått praksisguiden i to omganger. Utkastet til prakisguide ble først lagt 
frem og drøftet i møtet 1.11.2017 (sak 30/17). En revidert versjon ble så behandlet og 
vedtatt i møtet 4.12.2017 (sak 32/17), og oversendt styringsgruppen for endelig vedtak.   
 
Det er behov for å oppdatere praksisguiden jevnlig, slik at den er i tråd med gjeldende 
studieplaner, emnebeskrivelser, veilederhefte med mer. Av den grunn bør praksisguiden 
dateres, slik at det fremgår når den først ble vedtatt og når den sist ble oppdatert.  
 
 
Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen vedtar den vedlagte praksisguiden, med de endringer som fremkom i 
møtet.  
 

 

 

 

29.11.2017/SAL 
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1 Innledning  
Denne praksisguiden gir informasjon om hvordan praksis skal planlegges, gjennomføres og vurderes 

i 5-årig lektorutdanning (5LU) og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved Universitetet i Bergen 

(UiB). Målgruppen er studenter, praksisveiledere, praksiskoordinatorer og ansatte ved 

universitetet.  

I tillegg til praksisguiden, forventes det at studenter og praksisveiledere setter seg inn 

informasjonen som er samlet i /studentheftet/veilederheftet som finnes på UiBs nettsider: 

uib.no/utdanning/laerer Informasjonen der blir løpende oppdatert.  

Praksisguiden er utarbeidet på grunnlag av studieplanene for 5LU og PPU, og ble skrevet i 

høstsemesteret 2017.  

Studieplanene er utarbeidet på bakgrunn av:  

Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 

Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning 

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 

Nasjonale retningslinjer for praktisk-pedagogisk utdanning - allmennfag 

2 Generelt om praksis i regi av UiB 
UiB tilbyr i dag PPU heltid (ettårig), PPU deltid i matematikk og naturfag og fire 5-årige 

lektorutdanninger:  

Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk (MN*) 

Lektorutdanning med master i nordisk (HF**) 

Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk eller tysk) (HF) 

Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap (HF) 

*Programmet tilbys av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) 

**Programmet tilbys av Det humanistiske fakultet (HF) 

2.1 5LU 

I alle de 5-årige studieprogrammene inngår det 100 dager praksis. Praksis er fordelt over fire av fem 

studieår, og innebærer kortpraksis i studentenes 1., 3., og 5. semester og langpraksis i 7. og 8. 

semester. Antall praksisdager i hvert semester varierer utfra hvilket lektorprogram studentene 

tilhører. 

 5LU HF 5LU MN  
1. semester  
KOPRA101  

8 dager  5 dager  
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3.    semester 
KOPRA102 

4 dager  5 dager  

5.    semester  
KOPRA103  

8 dager 5 dager  

       7. semester  
       LAPRA101 

28 dager 44 dager  

       8. semester  
       LAPRA102 

40 dager 30 dager  

      Campusdager* 12 dager  11 dager  
      Totalt  100 dager  100 dager  

*campusdag er praksisdager som ikke foregår ved en praksisskole. Aktiviteten på en campusdag er 

praksisrelevant, men er i regi av UiB. Eksempel: temadag om mobbing.  

Studentene på 5LU har to undervisningsfag. Det ene faget spesialiserer de seg i (master), mens de 

tar 60 studiepoeng i det andre (fag 2). Begge fag består av disiplinfaglige emner som totalt sett 

danner et solid grunnlag for undervisning. Undervisningen i de enkelte emnene er forskningsbasert 

og omhandler blant annet det teoretiske grunnlaget for fagene, så vel som fagenes metoder.  

Hvilke fag som inngår i de ulike programmene, står omtalt i studieplanene, men vi gjør 

oppmerksom på at realister ikke kan velge fag fra Det humanistiske fakultet og Det 

samfunnsvitenskapelige fakultet eller omvendt.   

2.2 PPU  

På PPU inngår det totalt 60 dager praksis.  

1.semester: 30 dager 

2.semester: 30 dager  

2.3. PPU DELTID  

Praksis har et omfang på totalt 60 dager praksis, over fire semestre. Disse fordeler seg slik:  

1. semester: 10 dager 

2. semester: 20 dager 

3. semester: 20 dager 

4. semester: 10 dager 

2.4 Praksisdag  

Universitetet i Bergen ønsker at studentene skal følge normal arbeidsdag så godt som mulig mens 

de har praksisopplæring. Vi har imidlertid funnet det nødvendig å vedta noen rammer som forteller 

hva en praksisdag inneholder, og hvor stor bestanddel av praksisen som skal bestå av 

undervisningspraksis. Undervisningspraksis er den bestanddelen av praksis som foregår i et 

klasserom, enten ved å observere veileder, medstudent eller selv å undervise. Dette er omtalt i 

veileder- og studentheftet som finnes på nettsidene til universitetets lærerutdanning og under 

tilstedeværelse i praksis på neste side i dette skrivet. 
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2.5 Utplassering 

Universitetet i Bergen, ved Det psykologiske fakultet, har samarbeidsavtaler med skoler i Bergen og 

omegn. Studentene har derfor ikke selv anledning til å gjøre avtale om praksisplass med skoler eller 

elever.  

UiB sørger for nødvendig informasjon til praksisskoler via våre koordinatorer på de enkelte skolene. 

Koordinator skal få informasjon om studentenes navn og fagkombinasjon, hvilken studieretning de 

tilhører og hvilken praksistype de skal ha.  

Ifølge studieplanene ved UiB, skal praksis være variert, veiledet og vurdert. Det innebærer at 

studentene skal ha praksis i ulike skoleslag, og ved ulike studieprogrammer i videregående skole. 

Studentene skal ha en eller flere veiledere som har ansvar for studentene i praksisperioden, og skal 

legge forholdene til rette for studentenes læring, og deres refleksjon over egen praksis. Det skal 

settes av tid til egne veiledningstimer. Enhver praksisperiode skal vurderes til bestått eller ikke 

bestått.  

Det skal også være progresjon i praksis.  Progresjonen er nedfelt i de ulike emnebeskrivelsene for 

praksis, som beskriver rammene for praksisopplæringen. Praksis går fra å være gruppebasert 

observasjonspraksis til krav om stadig mer aktiv deltakelse fra studentenes side.  

Praksis gjennomføres i hovedsak på ungdomstrinnet og på videregående skole, men mellomtrinnet 

kan benyttes for studenter på PPU-heltid og -deltid i særskilte tilfeller.  

Praksis skal knyttes til fagene studentene har undervisningskompetanse i, altså fagene studentene 

er tatt opp med (PPU) eller har valgt (som en del av 5LU). Det er imidlertid viktig å merke seg at 

praksis omfatter mer enn det som skjer i klasserommet i en undervisningstime. I praksis skal 

studentene også inkluderes i andre områder av læreryrket, f.eks. møte- og samarbeidsvirksomhet, 

dokumentasjonskrav og elevadministrasjon.  

3 Tilstedeværelse i praksis    

3.1 Kortpraksis på 5LU 

KOPRA101, KOPRA102 og KOPRA103 er 100 % obligatorisk, og hver dag skal inneholde 

tilstedeværelse ved undervisning i klasserommet, samt arbeid med oppgaver fra universitetet. 

Studentene skal være til stede i et klasserom i om lag 3 timer, og ha 3 timer til å jobbe med andre 

praksisoppgaver. Det betyr at en kortpraksisdag er minimum 6 timer. Vi regner timer ut fra 45-

minutters enheter. 

3.2 Langpraksis på 5LU og praksis på PPU 

I langpraksis gjelder de samme reglene. En praksisdag er minimum 6 timer. Under praksis skal 

studentene delta i møter, ha veiledning, forberede undervisning, gjennomføre undervisning, samt 

delta i andre aktiviteter som tilhører læreryrket. Alt dette hører med til praksis, og en dag uten 

undervisning kan derfor telle som praksisdag. For å sikre at alle studenter også får 

undervisningspraksis skal imidlertid 1/3 av praksis være knyttet til det som foregår i klasserommet. 

30 dagers praksis innebærer eksempelvis at studentene skal ha 60 timer med undervisningspraksis. 

Vi regner timer ut fra 45-minutters enheter.  
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 Antall dager, 
høstsemestre  

Antall timer, 
høstsemestre 

Antall dager, 
vårsemestre 

Antall timer, 
vårsemestre   

5LU HF  28 56  40 80 
5LU MN  44 88 30 60 
PPU 30 60 30 60 
PPUDEL101  10 20   
PPUDEL102    20 40 
PPUDEL103  20 40   
PPUDEL104    10  20 

For å regne om til klokketimer: antall praksisdager x 1,5. Eks: 28 x 1,5 = 42 klokketimer. 

4 Organisering og gjennomføring av praksisopplæringen 
I tabellen nedenfor står de ulike praksisemnene oppført.  Blå rader indikerer praksis på 

videregående skole, mens lilla rader indikerer praksis på ungdomsskolen.  Tidsrommene som angis 

er den tidsperioden vi normalt gjennomfører praksis.  

 

Emne og semester Innhold Tidsrom  

Kortpraksis 5LU MN   
1. semester, høst  
KOPRA101 

5 dagers observasjonspraksis 
på ungdomstrinnet. 
Studentene bør i hovedsak få 
observere 
realfagsundervisning. 
Enkelttimer i kontrastfag*.  
Praksis gjennomføres normalt i 
grupper på 2-4 studenter.  

Praksis i uke 37.  

Kortpraksis 5LU HF  
1. semester, høst  
KOPRA101 

8 dagers observasjonspraksis 
praksis på ungdomstrinnet. 
Studentene bør i hovedsak få 
observere fag innen 
humaniora.  
Enkelttimer i kontrastfag.  
Praksis gjennomføres normalt i 
grupper på 2-4 studenter.  

Praksis i uke 37, samt tirsdag 
til torsdag i uke 38.  

Kortpraksis 5LU MN   
3. semester, høst  
KOPRA102 

5 dagers praksis på 
ungdomstrinnet. Praksis 
gjennomføres fortrinnsvis i 
masterfag, men all 
undervisning i realfag er 
aktuell. Enkelttimer i 
kontrastfag. Praksis 
gjennomføres normalt i 
grupper på 2-4 studenter.  
 
Studentene skal gjennomføre 
minst én læringsaktivitet.  
 

Fem praksisdager som normalt  
gjennomføres  i løpet av 
ukene 38-43. 

Kortpraksis 5LU HF  
3. semester, høst  

4 dagers praksis på 
videregående skole. Praksis 

Mandag til torsdag i uke 40.  
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KOPRA102 gjennomføres fortrinnsvis i 
masterfag, men andre 
språkfag, samfunnsfag og 
religion er aktuelle fag.  
Enkelttimer i kontrastfag. 
Praksis gjennomføres normalt i 
grupper på 2-4 studenter.  
 
Studentene skal gjennomføre 
minst én læringsaktivitet.  
 

Kortpraksis 5LU MN    
5. semester, høst   
KOPRA103 

5 dagers kortpraksis på 
videregående skole. Praksis 
fortrinnsvis i fag 2, men også 
masterfaget er aktuelt. 
Enkelttimer i kontrastfag. 
Praksis gjennomføres normalt i 
grupper på 2- 4 studenter.  
 
Studentene skal gjennomføre 
minst én undervisningsøkt.  

Fem praksisdager som normalt  
gjennomføres  i løpet av 
ukene 39-45.  

Kortpraksis 5LU HF  
5. semester, høst  
KOPRA103 

8 dagers praksis på 
videregående skole. Praksis 
gjennomføres fortrinnsvis i fag 
2, men masterfaget er også 
aktuelt.  Enkelttimer i 
kontrastfag. Praksis 
gjennomføres normalt i 
grupper på 2-4 studenter.  
 
Studentene skal gjennomføre 
minst én undervisningsøkt.  

Uke 42 + tre dager i ukene 43-
45.  
 
Studenter med språkfag som 
fag2: uke 40 + tre dager i 
ukene 42-45.  

Langpraksis 5LU MN  
7. semester, høst  
LAPRA101 

44 dagers praksis på 
ungdomstrinnet. Praksis i to 
undervisningsfag – masterfag 
+ fag 2 (ett undervisningsfag 
om fagkombinasjonen er to 
naturfagsemner). Individuell 
eller parpraksis.  

Normalt oppstart i uke 37.  
 
Praksis inkluderer fem 
campusdager.  
 

Langpraksis 5LU HF  
7. semester, høst  
LAPRA101 

28 dagers praksis på 
ungdomstrinnet. Praksis i to 
undervisningsfag – masterfag 
+ fag2. Individuell eller 
parpraksis.  

Normalt oppstart i uke 38. 
Master i nordisk: 28 
sammenhengende dager 
fastsatt ved UiB.  
Master i fremmedspråk: 28 
dager i løpet av en periode på 
8 uker. Praksis skal fortrinnsvis 
være sammenhengende.  

Langpraksis 5LU MN  
8. semester, vår  
LAPRA102  
 

30 dagers praksis på 
videregående skole. Praksis i 
to undervisningsfag – 

Normalt oppstart i uke 7.  
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masterfag + fag2. Individuell 
eller parpraksis.  

29 dager praksis i løpet av åtte 
uker. Praksis skal fortrinnsvis 
være sammenhengende.  

Langpraksis 5LU HF 
8. semester, vår   
LAPRA102  
 

40 dagers praksis på 
videregående skole.  Praksis i 
to undervisningsfag – 
masterfag + fag2. Individuell 
eller parpraksis. 

Normalt oppstart i uke 7.  
 
40 dagers praksis i løpet av ni 
uker. Praksis skal fortrinnsvis 
være sammenhengende.  
 
 

Praksis PPU  
1. semester høst   
PPUPRA101  

30 dagers praksis på en 
videregående skole. Normalt 
praksis i to undervisningsfag. 
Individuell eller parpraksis. Det 
kan være aktuelt å ha 
studenter i grupper på tre.  

Normalt oppstart i 38/39. 
 
 

Praksis PPU   
2. semester vår  
PPUPRA102 

30 dagers praksis på en 
ungdomsskole. Normalt 
praksis i to undervisningsfag. 
Individuell, par- eller 
gruppepraksis.   

Normalt oppstart i uke 7.  

PPUDELTID  
1. semester, høst  
Matematikk og naturfag 
PPUDEL101 
 

10 dagers observasjonspraksis 
på ungdomstrinnet.  Praksis 
gjennomføres normalt i 
grupper på 2-4 studenter.  

Normalt oppstart i uke 37.  
 
Ti praksisdager i løpet av 20 
dager.  
 
 

PPUDELTID  
2. semester, vår 
Matematikk og naturfag 
PPUDEL102 
 

20 dagers undervisningspraksis 
på videregående skole.  
Individuell – eller parpraksis.  

Normalt oppstart i uke 5/6.  
 
20 praksisdager i løpet av 40 
dager.  
 
 

PPUDELTID  
3. semester, høst 
Matematikk og naturfag 
PPUDEL103 
 

20 dagers undervisningspraksis 
på ungdomstrinnet. 
Individuell, par – eller 
gruppepraksis. Studentene 
jobber med 
prosjekt/aksjonsforskning.  

Normalt oppstart uke 37.  
 
20 praksisdager i løpet av 40 
dager.  

PPUDELTID  
4. semester, vår 
Matematikk og naturfag 
PPUDEL104 
 
  

10 dagers undervisningspraksis 
på videregående skole.  

Normalt oppstart i uke 5/6.  
 
Ti praksisdager i løpet av 20 
dager.  
 

*Kontrastfag er fag som har en annen tradisjon enn de fagene studentene studerer som del av 

lektorutdanningen. _Hensikten er at studentene skal de sitt eget fag i lys av et annet fag.  
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4.1 De ulike praksisperiodene   

4.1.1 Kortpraksis på 5LU, 1. semester (KOPRA101) - Skolen og lærerrollen i praksis 

HF: 8 dager 

MN: 5 dager  

Gjennomføres i grupper på 2-4 studenter  

Emnet skal gi erfaring med undervisning sett fra lærerens perspektiv med både klasserommet og 

kollegiet som kontekst. Studentene skal observere undervisning aktivt, og følge en lærer i 

hans/hennes arbeidshverdag. Det er viktig at studentene også får innsyn i læreren aktiviteter 

utenfor klasserommet. For nærmere informasjon om læringsutbytte, se emnebeskrivelsen 

KOPRA101.  

 

Studentene har i tillegg med seg oppgaver fra UiB som de skal jobbe med under praksis.  

4.1.2 Kortpraksis på 5LU, 3. semester (KOPRA102) - Læringsprosesser 

HF: 4 dager 

MN: 5 dager  

Gjennomføres i grupper på 2-4 studenter 

Studentene skal i hovedsak følge masterfaget sitt i denne praksisperioden, og emnet skal øve 

studentene i å reflektere over undervisning i skolen ut fra pedagogisk og fagdidaktisk perspektiv. De 

skal delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisning, og skal selv planlegge og 

gjennomføre minst én læringsaktivitet med en klasse eller en gruppe elever. Studentene skal i 

tillegg utdype sine observasjonsferdigheter og få øvelse med intervju som metode. For nærmere 

informasjon om læringsutbytte, se emnebeskrivelsen KOPRA102.  

 

En læringsaktivitet kan være at studentene får innlede en skoletime, eller gi en kort innføring i et 

nytt tema, ha ansvar for en sekvens i løpet av en time – en ord- eller tall-lek, en faglig quiz m.m.  

Studentene har i tillegg med seg oppgaver fra UiB som de skal jobbe med under praksis.  

4.1.3 Kortpraksis på 5LU, 5. semester (KOPRA103) - Planlegging og evaluering av 

undervisning 

HF: 8 dager 

MN: 5 dager  

Gjennomføres i grupper på 2-4 studenter. 

Studentene skal i hovedsak følge sitt fag 2 i praksis.   

Emnet skal gi erfaring med undervisning sett fra et pedagogisk og fagdidaktisk perspektiv. Emnet 

skal gi innblikk i hvilken rolle læremidler og læreplaner spiller i undervisning, og forholdet mellom 

undervisning og læring. Studentene skal planlegge, gjennomføre og evaluerer aktiviteter i fagene 

sine med utgangspunkt i læreplaner, og være i stand til å reflektere over egen praksis. For nærmere 

informasjon om læringsutbytte, se emnebeskrivelsen KOPRA103.  
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Studentene skal i løpet av praksis gjennomføre minst én undervisningsøkt de selv har planlagt. De 

kan samarbeide om både planleggingen og gjennomføringen av undervisningsøkten. En 

undervisningsøkt er typisk en undervisningstime foran en klasse eller en gruppe elever.  

Studentene har i tillegg med seg oppgaver fra UiB som de skal jobbe med under praksis.  

4.1.4 Langpraksis på 5LU  

7. semester: HF har 28 praksisdager. MN har 44 praksisdager. Individuell- eller parpraksis.  

8. semester: HF har 40 praksisdager. MN har 30 praksisdager.  Individuell- eller parpraksis 

Studentene skal etter å ha fullført praksis ha oppnådd et samlet læringsutbytte i form av 

kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Disse er nærmere omtalt i emnebeskrivelsene for 

LAPRA101 og LAPRA102. 

Langpraksis på 5LU innebærer veiledet undervisning i skolen, knyttet til pedagogikk og 

fagdidaktikkemner. Praksis innebærer normalt både observasjon av undervisning, gjennomføring av 

undervisning alene, og i samarbeid med medstudent(er), samt deltakelse i andre skolerelevante 

aktiviteter. Studentene skal lære å planlegge og gjennomføre gode lærings- og undervisningsøkter 

og vurdere dem fra didaktiske og pedagogiske perspektiver.   

I 2. praksisperiode skal studentene også tilegne seg forståelse av de ytre rammevilkårene som 

gjelder for undervisningen i skolen. I tillegg skal studentene utvikle en forståelse av 

lærerprofesjonen og en bevissthet rundt yrkesetiske problemstillinger. 

Studentene skal ha gjennomsnittlig to timer veiledning hver praksisuke. Studentene skal være 

forberedt til veiledningen, og den skal derfor avtalt i god tid i forveien – gjerne timeplanfestet.  

 

Under praksis skal studentene utarbeide skriftlige undervisningsplaner for enkelttimer, eller for et 

tema/område dekket i læreplanen.  

4.1.5 Praksis PPU heltid  

30 dager per semester 

Individuell, par- eller gruppepraksis 

Studentene skal etter å ha fullført praksis ha oppnådd et samlet læringsutbytte i form av 

kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse. Disse er nærmere omtalt i emnebeskrivelsene for 

PPUPRA101 og PPUPRA102.  

Praksis på PPU innbefatter at studentene har noen dager med observasjon før studentene gradvis 

overtar undervisningen. Praksis gjennomføres fortrinnsvis individuelt, i par eller i grupper på tre 

studenter. Det siste er mest aktuelt på ungdomstrinnet.  

I løpet av praksis skal studentene planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning, samt delta i 

andre skolerelevante aktiviteter. Studentene skal lære å planlegge og gjennomføre gode lærings- og 

undervisningsøkter og vurdere slike ut fra didaktiske og pedagogiske perspektiver.  
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I 2. praksisperiode skal studentene også tilegne seg forståelse av de ytre rammevilkårene som 

gjelder for undervisningen i skolen. I tillegg skal studentene utvikle en forståelse av 

lærerprofesjonen og en bevissthet rundt yrkesetiske problemstillinger. 

Studentene skal ha gjennomsnittlig to timer veiledning hver praksisuke. Studentene skal være 

forberedt til veiledningen, og den skal derfor avtalt i god tid i forveien – gjerne timeplanfestet.  

 

Under praksis skal studentene utarbeide skriftlige undervisningsplaner for enkelttimer, eller for et 

tema/område dekket i læreplanen.  

4.1.6 Praksis PPU deltid 

10-20 dager praksis  

Individuell, par- eller gruppepraksis  

PPU-deltid har emner som integrerer pedagogikk, fagdidaktikk og praksis: PPUDEL101, PPUDEL102, 

PPUDEL103 og PPUDEL104. Det finnes derfor ikke egne emnebeskrivelser for praksis.   

Fleksibel praksisperiode 

Denne studentgruppen har behov for noe grad av fleksibilitet, som følge av at de ofte har 

forpliktelser med hensyn til jobb eller studier parallelt med praksis. Praksisperiodene strekker seg 

derfor over en 50 % lengre periode enn det antall praksisdager tilsier. 10 dagers praksis skal 

gjennomføres i løpet av 20 dager (fire uker), og 20 dagers praksis skal gjennomføres i løpet av 40 

dager (åtte uker). 

Første praksisperiode – PPUDEL101 

10 dagers observasjonspraksis. Studentene skal fullføre praksis i løpet av en periode på fire uker. 

Det skal legges opp til at studentene fullfører korte læringsaktiviteter, og de har i tillegg med seg 

observasjonsoppgaver m.m  For nærmere informasjon om læringsutbytte, se emnebeskrivelsen 

PPUDEL101.  

 

Andre praksisperiode – PPUDEL102 

20 dagers praksis. Studentene skal i denne praksisperioden gradvis ta over undervisningen, og selv 

planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg. Studentene skal også delta i annen 

skolerelevant aktivitet. Emnet tar opp tema som tilpasset opplæring og kulturelt mangfold, samt 

grunngiving for faget, grunnleggende ferdigheter og danning. For nærmere informasjon om 

læringsutbytte, se emnebeskrivelsen PPUDEL102.  

 

Studentene skal ha gjennomsnittlig to timer veiledning hver praksisuke. Studentene skal være 

forberedt til veiledningen, og den skal derfor avtalt i god tid i forveien og gjerne være 

timeplanfestet.  

Tredje praksisperiode – PPUDEL103  

20 dagers praksis. Studentene skal i denne praksisperioden gradvis ta over undervisningen, og selv 

planlegge, gjennomføre og evaluere undervisningsopplegg. Studentene skal også delta i annen 

skolerelevant aktivitet. I løpet av praksis skal studentene jobbe med prosjekt/aksjonsforskning. 

Emnet har som mål at studentene skal læres opp til aktiv deltakelse i sin egne profesjonelle 

utvikling, og i stand til å jobbe systematisk med egen yrkesutvikling. For nærmere informasjon om 



 

40 
 

læringsutbytte, se emnebeskrivelsen PPUDEL103. 

 

Studentene skal ha gjennomsnittlig to timer veiledning hver praksisuke. Studentene skal være 

forberedt til veiledningen, og den skal derfor avtalt i god tid i forveien og gjerne være 

timeplanfestet.  

Fjerde praksisperiode – PPUDEL104 

 

10 dagers praksis. Studentene skal i praksis selv planlegge, gjennomføre og evaluere 

undervisningsopplegg. Studentene skal også delta i annen skolerelevant aktivitet. For nærmere 

informasjon om læringsutbytte, se emnebeskrivelsen PPUDEL104.  

Studentene skal ha gjennomsnittlig to timer veiledning hver praksisuke. Studentene skal være 

forberedt til veiledningen, og den skal derfor avtalt i god tid i forveien og gjerne være 

timeplanfestet.  

5 Veiledning i langpraksis (LAPRA101, LAPRA102, PPUPRA101 og 

102, PPUDEL102-104)  
Studentene skal, som nevnt ovenfor, ha to veiledningstimer i uken. Disse skal være planlagte og 

forberedte, og bør av den grunn helst timeplanlegges. Uformell veiledning før og etter 

undervisningstimer kommer i tillegg. I første veiledningstime er det lurt å kartlegge gjensidige 

forventninger. Studenten kan blant annet formulere egne forventninger til veiledningen, og få fram 

hva vedkommende særlig ønsker å lære og utvikle ut fra en analyse av egne sterke og svake sider. 

Det er utarbeidet et veiledningsdokument som er til hjelp for studentene når de planlegger en 

undervisningstime eller periode. Dette finnes i veilederheftet vårt på nett.  

Veileders hovedoppgave er å hjelpe studenten til å ivareta lærernes oppgave og til å reflektere over 

egen praksis. En viktig oppgave i veiledningen er å bidra til at studenten ser og tolker klasseroms- 

og undervisningssituasjoner, slik at studenten får bedre innblikk i hvordan elever lærer og hvordan 

læreren kan legge forholdene til rette for elevers læring. 

Veiledning innebærer et element av vurdering. Det er viktig at studenten selv prøver å formulere og 

begrunne hva som er godt eller mindre vellykket. Gode læringssituasjoner er ofte mer knyttet til 

hvordan totaliteten fungerer ut fra den enkelte elevs forutsetninger og behov enn til dimensjonen 

rett/galt. Samtalene før og etter timene er et viktig bidrag til den progresjonsprosessen en ønsker å 

oppnå i praksis 

5.1 Praksisveileders rolle og ansvar 

Praksisveileder har hovedansvaret for å legge til rette for studentens praksisopplæring, og påse at 

studentene får en praksis som er variert, veiledet og vurdert. I tillegg følges studentene opp av 

pedagoger og fagdidaktikere ved UiB i forbindelse med to praksisbesøk hver praksisperiode. 

De viktigste oppgavene i praksis er at studentene får planlegge, gjennomføre og vurdere opplæring 

på ulike arenaer – på tvers av skoleslag, studieretninger og klassetrinn. Det er også viktig at 

studentene får innblikk i skolen som organisasjon, for eksempel ved deltakelse på team- og 
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seksjonsmøter, avdelingsmøter og personalmøter, og får delta sammen med lærerkollegiet når 

elevsamtaler, foreldremøter og klasselærerråd skal planlegges og gjennomføres.  

5.1.1 Praksisbesøk  

Studenter i langpraksis (PPUPRA og LAPRA, samt enkelte emner på PPUDEL) skal ha to praksisbesøk 

fra UiB hver praksisperiode. Besøkene avtales mellom veileder og representanten fra UiB som skal 

besøke studenten (gjerne med studentene som kopimottakere). Besøkene er alltid varslet i forkant. 

Veileder skal være tilstede under praksisbesøket. Det gjelder både i undervisningen, og i 

veiledningssamtalen i etterkant av undervisningstimen.  

6. Vurdering av praksis  
Universitetet i Bergen er pålagt en vurdering av studentenes kvalifikasjoner og egnethet som lærere 

i både 1. og 2. langpraksisperiode (både PPUPRA heltid og deltid, og LAPRA). Studenten blir vurdert 

i forhold til et bredt register av faglige og pedagogiske ferdigheter og innsikter, som er nedfelt i 

rammeplan, studieplan og emnebeskrivelse for praksis. Se også vårt praksisreglement.  

Vurdering av den enkelte studentens praktiske lærerdyktighet skal skje i samarbeid mellom veileder 

og representanter for lærerutdanningsinstitusjonen. Den avsluttende vurderingen i 

praksisopplæringen skal uttrykkes med karakteren bestått/ikke bestått. Fastsetting av karakteren 

skal bygge på en kvalifisert, skjønnsmessig og helhetlig vurdering med utgangspunkt i 

observasjoner, dokumenter studenten har produsert og veiledningssamtaler.  

6.1 Ved fare for ikke bestått praksisperiode  

Dersom praksisveileder(e) eller veileder fra universitetet finner at en student står i fare for ikke å 

bestå praksis, må praksisveileder(e) og/eller veileder fra universitetet så tidlig som mulig ta kontakt 

med UiB ved praksiskoordinator, studenten og praksisveileder om dette. Skjema C- Melding om 

mulig vurdering av praksis som ikke bestått, skal fylles ut av praksisveileder/veileder fra UiB. På 

skjemaet noteres det hva studenten må forbedre seg på. Skjemaet sendes til praksiskoordinator 

snarest. Studenten skal være kjent med innholdet i skjemaet.  

Prosedyrene er beskrevet i vårt veilederhefte/studenthefte.  

 

6.2 Skikkethetsvurdering  

UiBs studenter er underlagt Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Vurdering av om 

studentene er skikket for yrket skal være i fokus gjennom hele studiet, også i praksisopplæringen. 

Både studenter og praksislærere må sette seg inn i UiBs informasjon om vurdering av skikkethet for 

yrket.  

Se også UiBs nettsider om skikkethetssvurdering.  
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

                     ephorte:  

 

 

  

Sak 36/17 Møteplan vår 2018 

Notat fra Studieadministrativ avdeling 
 
 

Vedtakssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  Desember 2017       ephorte: 
___________________________________________________________________ 
 
I utgangspunktet var det tenkt at det skulle avholdes to møter per semester i 
styringsgruppen for lektorutdanningen. Både vår og høst 2017 har det vist seg å være for 
lite. I forslaget til møteplan for vår 2018 er det derfor lagt opp til tre møter, men antallet vil 
avhenge av utfallet i sak 31/17 ovenfor.  
 
Rapporten fra arbeidsgruppen som skal se på økonomi og struktur i lektorutdanningen skal 
foreligge 15. mars 2018. Når styringsgruppen har behandlet den, skal rapporten sendes 
videre til utdanningsutvalget og universitetsstyret. Utdanningsutvalget har møte 9.5.2018 og 
universitetsstyret 31.5.2018. Rapporten bør derfor behandles på det andre møtet i 
styringsgruppen, og dato for dette må sees i sammenheng med tidspunkt for møtene i 
utdanningsutvalget og universitetsstyret.  
 
Forslag til møteplan vår 2018:  
 
31. januar kl. 13.00 - 15.00 
13. april kl. 10.00 - 12.00 
16. mai kl. 13.00 - 15.00 
 
 
Forslag til vedtak:  

Styringsgruppen vedtar forslaget til møteplan for vår 2018, med de endringer som fremkom 
i møtet.  
 

 

 

 

28.11.2017/SAL 
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

                     ephorte: 17/10879 

 

 

  

Sak 37/17 Brev vedrørende overgang til ettfagsmodell 
PPU 

Brev fra programansvarlige for 5LU og PPU ved IPED 
 
 

Orienteringssak 
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Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen ved UiB v/dekan Bente Wold 

Fra: Programansvarlige for 5LU, PPU heltid og PPU deltid ved Institutt for pedagogikk, UiB  

 

Overgang til ettfagsmodell PPU 

Vi er kjent med at det blir sendt en innsigelse på styringsgruppens vedtak om overgang til 

ettfagsmodell ved PPU fra Høst 2018 fra flere instanser knyttet til lektorutdanningen. Vi vil derfor 

gjerne gjenta vår oppfordring om at ettfagsmodellen konsekvensutredes slik at implikasjoner for 

ressurssituasjonen ved Institutt for pedagogikk som sammenbindende ledd i alle 

studieprogrammene, administrasjon, nye fagdidaktiske moduler og praksisplasser blir kjente. Slik 

kan man forberede seg ressursmessig og faglig på en situasjon der det kreves oppfølging av økt 

volum studentvolum. Konsekvensen av denne oppfordringen er at vi ber om at ettfagsmodellen 

utsettes til høst 2019, eventuelt innføres gradvis slik først foreslått, da med oppstart ved PPU deltid 

høst 2018 og full innføring høst 2019.  

 

Vennlig hilsen  

Dag Roness Programansvarlig 5LU 

Helene Marie Kjærgård Eide Programansvarlig PPU heltid 

Vigdis Stokker Jensen Programansvarlig PPU deltid  
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Styringsgruppen for 
lektorutdanningen 

 
 

                     ephorte: 17/8402 

 

  

Sak 39/17 Desentralisert ordning for 
kompetanseutvikling i skolen  

Orientering v/Bjørg Hildeskår, notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

Orienteringssak 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte:  Desember 2017       ephorte: 17/8402 
___________________________________________________________________ 

Oppsummering 

Sammen med de to øvrige lærerutdanningsinstitusjonene i Hordaland – NLA og HVL, har UiB 

gjennomført en rekke møter med Fylkesmannen og kompetanseregionene i Hordaland i løpet av 

forsommeren og høsten. Møtene har hatt som formål å komme fram til en felles forståelse av den 

nye ordningen for desentralisert kompetanseutvikling i skolen, finne ut hvordan den enkelte 

institusjon - enten sammen eller hver for seg - kan bidra i kompetanseutviklingen, og til slutt fordele 

midlene mellom kompetanseregionene og UH-sektoren. Av de sju kompetanseregionene er det to 

som ikke deltar i ordningen fra og med denne høsten. Av de øvrige fem regionene har Ytre 

Midthordland (kommunene Sund, Fjell, Øygarden og Askøy) og Bergen kommune avgjort at de 

ønsker å samarbeide med alle tre institusjonene. 

Ytre Midthordland har Digital kompetanseutvikling som satsingsområde, og Bergen kommune har 
Aksjonslæring som metode ved forsking på egen praksis og Styrking av lærernes profesjonsfaglige 

digitale kompetanse (PfDK) som sine satsingsområder. I det videre arbeidet med planlegging og 
utvikling av tiltak vil SLATE og Institutt for pedagogikk delta fra UiB. Bidrag vil forhåpentligvis også 
etter hvert komme fra øvrige relevante fagmiljøer innenfor lærerutdanningen ved UiB. 

Av 2017-midlene, totalt kr. 9,1 mill., gis det i disse dager tilsagn fra Fylkesmannen om kr 2.000.000 
samlet til de tre UH-institusjonene for utviklingsarbeid knyttet til Bergen kommune, og kr 480.000 
til arbeidet i forhold til Ytre Midthordland. NLA, HVL og UiB er enige om å dele disse to beløpene likt 
mellom de tre institusjonene. 

Det skal avvikles ytterligere et møte med Bergen kommune den 15.12.2017 der status for arbeidet 
og videre planer gjennomgås. Ytre Midthordland har laget en prosjektorganisasjon med en 
styringsgruppe som skal ha møte i midten av januar 2018. 

Nedenfor følger en oversikt over aktiviteten i 2017 forbindelse med den nye ordningen med 
representasjonen fra UiB. 

1. Møter med Fylkesmannen i Hordaland 

31.05.  Konferanse om den nye ordningen v/utdanningsdirektør Anne Hjermann, Terminus. 

Fylkesmannen tar initiativ til å opprette et sentralt samarbeidsforum på fylkesnivå bestående av 

representanter for grunnskoleregionene, fylkeskommunen og UH-sektoren. NLA Høgskolen Bergen, 

Høgskolen på Vestlandet og Universitetet i Bergen ble bedt om å oppnevne en representant hver til 

samarbeidsforumet. 

Alle UH institusjonene er representert i samarbeidsgruppen med en rådgiver fra sin avdeling for 
etter- og videreutdanning: Birger Hjellum, NLA; Hedvig Rørvig, HVL; Bjørg Hildeskår, UiB. Regionene 
er representert med en representant hver på kommunalsjefnivå. 

 
Samarbeidsgruppens oppgaver er (jf referat fra Fylkesmannen):  

 

Samarbeidsgruppa for kompetanseutvikling i Hordaland 



 

48 
 

Nettverka har peikt på ein representant kvar, til saman sju, som møter i ei felles 

samarbeidsgruppa. Her deltek også representantar for UH-sektoren, til saman tre, saman 

med Fylkesmannen. 

Oppgåva til denne gruppa er: 

1. prioritere mellom forslaga til utviklingsarbeid 

2. fordele økonomi til gjennomføring mellom UH-sektoren og kommunane 

3. eventuelt å leggje planar for seinare «innslusing» i ordninga ettersom dei først 9 

millionar kronene ikkje på langt nær rekk til alle ønskte opplegg i først omgang. 

 

Dersom ein ikkje oppnår semje i samarbeidsgruppa er det Fylkesmannen som tar endeleg 

avgjerde om prioritering og fordeling av økonomi. 

 

20.06. Første møte i «Samarbeidsgruppen» 

 Det første møtet hadde som formål å sikre en felles forståelse av oppdraget fra 

Utdanningsdirektoratet, og hvordan kommunene/friskolene og UH-sektoren i fellesskap kan 

utarbeide forslag til utviklingsarbeid og synliggjøre hvordan de i fellesskap kan koble 

aktuelle utviklingsarbeid til kommunenes eksisterende planer og prioriteringer. 

31.08.  Andre møte i «Samarbeidsgruppen» 
 Formål: å koordinere møteplasser mellom UH og kompetanseregionene.  

 

26.10. Tredje møte i «Samarbeidsgruppen» 

I dette møtet ble 2017-midlene fordelt mellom de fem kompetanseregionene som hadde 

sendt inn sine forslag til kompetanseutviklingsprosjekt til Fylkesmannen. 

 

2. Møter med kompetanseregionene 

Alle UH-institusjonene møtte samlet. Bjørg Hildeskår, UiB Videre har deltatt på alle møtene. I tillegg 

har flere vitenskapelig tilsatte ved UiB deltatt slik det fremgår nedenfor. 

12.09. Hardanger /Voss, Granvin 

 Mette Andresen, Matematisk inst., leder programrådet for lektorutdanningen. 

 Frede Thorsheim, Skolelaboratoriet i realfag 
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20.09. Friskolene, Bergen 

 Ingrid Helleve, Inst for pedagogikk (IPed) 

29.09.  Sunnhordland (FOS), Stord 

 Ingen vitenskapelig var med fra UiB 

06.10. Nordhordland, Frekhaug 

 Astrid Tolo, IPed; Frede Thorsheim, Skolelaboratoriet 

14.10.  Ytre Midthordland, Knappskog 

 Frede Thorsheim, Skolelaboratoriet 

13.11. Dagsseminar med lærere fra enkelte skoler i regionen og UH-miljø + fordeling av midler, 

Knappskog skule 

Barbara Wasson og Ingunn Johanne Ness, begge SLATE; Bjørg Hildeskår 

15.01.2018 (Ca)  Møte i styringsgruppen 

16.10.  Bergen kommune, Bergen 

 Astrid Tolo, IPed; Frede Thorsheim og Olaug Vetti Kvam, Skolelaboratoriet. 

08.11.  Møte om fordeling av 2017-midler 
 Dekan Bente Wold, avdelingsdirektør Christen Soleim, rådgiver Bjørg Hildeskår 

23.11. Skolelederseminar om digitale læringsressurser 
Rådgiver Daniel Nygård, UiB Videre 

20.10.  Midthordland, Os 

 Frede Thorsheim, Skolelaboratoriet 

3. Samrådingsmøter med NLA og HVL 

UiB har på administrativt nivå hatt flere samrådingsmøter med de to andre institusjonene. For oss 

alle har det vært viktig å framstå samlet og enige i møtene både med Fylkesmannen og med 

kursregionene.  

4. Interne møter v/UiB. 

12.06.  Orientering om ordningen fra Jon Fjelstad, Fylkesmannen i Hordaland til styringsgruppen 

for  

 lektorutdanning 

06.11. Formøte til fordelingsmøtet med Bergen kommune med viserektor for utdanning Oddrun  

 Samdal, dekan Bente Wold, dekan Helge Dahle, instituttleder Astrid Tolo. 
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