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II Godkjenning av protokoll fra møtet. 7. desember 2018 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 18. januar 2019      ephorte: 19/680 
___________________________________________________________________ 
 
De utfyllende regler for integrert lektorutdanning ble vedtatt av Utdanningsutvalget ved 

Psykologisk fakultet 03.10.07 (revidert 21.05.14) med hjemmel i «Reglement for studier og 

rader ved Universitetet i Bergen.  

I forbindelse med at C-kravet ble tatt bort våren 2018 var det nødvendig at resten av 

reglementet for integrert lektorutdanning ble gjennomgått.  Det humanistiske fakultet og Det 

naturvitenskapelige fakultet har sendt inn sine endringsforslag som er markert i rødt.  

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar de framlagte endringer, og at de iverksettes 

umiddelbart.  

Ny topptekst blir også følgende:  

Utfyllende regler ble vedtatt av Styringsgruppen 18.01.2019 med hjemmel i «Reglement for 

studier og grader ved Universitetet i Bergen».  

 

10.01.2018/DEFL 
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Vedlegg 1  

 

Utfyllende regler og retningslinjer 

Studenter på lærerutdanningen ved UiB må forholde seg til nasjonale og lokale reglement og 

forskrifter på lik linje med andre UiB-studenter. 

For studenter på profesjonsstudiet integrert lektor- og adjunktutdanning, finnes det i tillegg et 

eget reglement: Utfyllende regler for integrert lektor- og adjunktutdanning. 

Studenter på ettårig PPU må forholde seg til Retningslinjer for eksamen på det ettårige 

påbygningsstudiet praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).  

Utfyllende regler ble revidert av Styringsgruppen for lektorutdanningen 18.01.2019 

Utdanningsutvalget 04.10.07 (revidert 21.05.14) med hjemmel i ”Reglement for studier og 

grader ved Universitetet i Bergen”. 

§ 1 Krav om politiattest, skikkethetsvurdering og taushetsplikt 

a)      I studier der studenter kommer i kontakt med elever som del av praksisopplæring 

kreves det at studentene legger fram politiattest ved opptak til studiet. Attesten skal vise om 

vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn, eller for grove 

voldsbrudd. (jfr. Forskrift om opptak til universiteter og høyskoler, kapittel 6). 

b)      Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder når den leveres inn. 

c)      I følge Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning (nr 859), fastsatt av 

Kunnskapsdepartementet 30. juni 2006 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om 

universiteter og høyskoler § 4-10 sjette ledd, skal det foregå skikkethetsvurdering gjennom 

hele studiet og vitnemål for fullført utdanning forutsetter at studenten er vurdert som skikket 

for yrket (jf. § 4-10 annet ledd). 

d) Studentene er pålagt å gjøre seg kjent med reglene for taushetsplikt i skolen (lov om 

universitet og høyskoler §4-6, forvaltningsloven § 13. 

§ 2 Kulltilhørighet og krav til progresjon 

a)      Studenter som er tatt opp til et lektorprogram er tatt opp til et bestemt kull og skal 

normalt følge den undervisningen som gis til dette kullet. Kullet er bestemmende for når 

pedagogikk, fagdidaktikk og praksis skal gjennomføres. 

b)      Studenter kan søke om å flytte opp et kull. Vilkårene for å flytte opp ett kull er at 

studentene ligger mer enn 30 studiepoeng foran kullet sitt i studieprogresjon og at det er 

ledig plass på det kullet det søkes oppflytting til. Oppflytting kan kun gjøres en gang i løpet 

av studiet. Studenter som får innvilget oppflytting vil få tilbud om hjelp til å tilpasse 

utdanningsplanen sin. 

c)      Studenter som ved utgangen av vårsemesteret står til rest med mer enn 30 

studiepoeng i forhold til den progresjonen som er lagt til grunn for kullet studenten har 

studieplass i, vil normalt bli overført til et lavere kull. Studenter som står i fare for å bli flyttet 

ned i kull, vil få varsel om dette og tilbud om hjelp til å tilpasse utdanningsplanen. En kan i 

tillegg eventuelt bli kalt inn til en samtale. 



5 
 

d)        Krav til progresjon før studentene kan begynne på langpraksis: 

Første praksisperiode: 

Studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet må ha bestått minimum 150 

studiepoeng blant emner som inngår i programmet, hvorav minimum 20 studiepoeng må 

være bestått i fagdidaktikk/ pedagogikk. Studenter ved Det humanistiske fakultet må oppfylle 

den studieprogresjonen som kreves for å komme videre til masterdelen av studiet. 

Andre praksisperiode: 

For å kunne gå i gang med andre praksisperiode må første praksisperiode være bestått (jfr. 

Praksisreglementet, § 3, pkt. 3 b). 

e) Det stilles både progresjons karakterkrav for å gå videre med masterdelen av studiet. Se 

§7. 

Endres til: e) Det stilles progresjonskrav for å gå videre på masterdelen av studiet. Se §6  

NB: som følge av ny rammeplan for lektorutdanning 8-13, kan det komme endringer på § 2 

vedrørende praksis. 

§ 3 Behov for deltid 

a)      Studenter som ønsker å være deltidsstudent kan søke sitt fakultet om dette. Nedre 

grense er 50 % progresjon pr. studieår. Søknadsfrist 1. september/1. februar. For 

masterdelen av studiet kan det gjelde egne regler, se § 7. Studenter som får innvilget 

deltidssøknad vil få tilbud om hjelp til å tilpasse utdanningsplanen sin. 

b)      Deltidsstudenter plasseres i kull i tråd med retningslinjene for kullplassering. 

c)      I 7. og 8. semester må studentene gjennomføre fulltidspraksis og de fagdidaktikk- og 

pedagogikkemnene som inngår (jfr. obligatoriske krav i emnebeskrivelsene). 

 § 4 Innpassing 

a)      Studenter med tidligere fagutdanning kan søke om å få inntil 60 studiepoeng av den 

tidligere utdanningen innpasset i integrert lektorutdanning. Studenter som får fritak for 30 

studiepoeng eller mer kan bli innvilget overgang til et høyere kulldersom det er plass på det 

aktuelle kullet og det praktisk lar seg gjøre å gjennomføre studiet med det nye kullet. 

b)      Studenter fra andre integrerte lektorutdanningsprogram kan få innpasset mer enn 60 

sp fagutdanning. Hvor mye som kan innpasses vurderes i hvert enkelt tilfelle. 

c)      Søknad om innpassing sendes til fakultetet som har administrativt ansvar for det 

aktuelle programmet. 

§ 5 Permisjoner 

a)      Jf. § 10 pkt. c. i Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen. 
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b)      Ved innvilget permisjon reserveres plass på det kullet studenten, ifølge retningslinjene i 

§ 2 vil måtte følge etter endt permisjon. 

c)      Studentene flyttes ned kull i tråd med retningslinjene i § 2. 

§ 6 Masterdelen av studiet 

a)      For å kunne gå videre med masterdelen av studiet må studenten ha bestått alle emner 

som inngår i utdanningsplanen de tre årene.Se ytterligere spesifiseringer for fakultetene i 

punkt B og C. 

b)      For studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 

For studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 

(bygger på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet) 

 

Masteroppgaven er normalt 30 sp. Fagområdet og hvilket institutt oppgaven skal avlegges 

ved, bestemmes av studieretningen studenten har valgt. Dette valget foretas i slutten av 

første semester, men kan endres senere i studiet i samråd med studieveileder. Man kan 

søke om å få utvide til en 60 sp masteroppgave. Vær oppmerksom på at utvidelsen av 

masteroppgaven ikke kan erstatte emner i programmet, men utgjør et 30 sp tillegg som 

medfører at normert studietid for programmet utvides med et semester. Ved utvidelse til 60 

sp masteroppgave vil man bli omfattet av flere av reglene fra Utfyllende regler for 

gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.  

 

Masteravtale 

Masteravtalen inngås mellom den enkelte student og LU og vedkommende institutt og 

veileder(e). I avtalen inngår det nærmere regler om retten til veiledning, lesesalsplass og 

andre rettigheter og plikter for mastergradsstudenter, herunder hvor lenge studentene har 

rett til å motta slik veiledning etc. Det er instituttets ansvar å sørge for at veiledningen er 

ivaretatt dersom veilederen har lengre fravær. 

 

Det er studenten som har ansvar for at masteravtale blir inngått og levert innen frist. 

 

Siste frist for innlevering av masteravtale: 

 Innleveringssemester 

- masteroppgave 

Standard frist for 

innlevering av oppgaven 

Frist for innlevering av 

masteravtale 

30 sp Vår 1. juni 15. oktober høsten før 

30 sp Høst 20. nov eller 20. des1 15. april våren før 

60 sp Vår 1. juni 15. april året før 

60 sp Høst 20. nov 15. oktober året før 

 

                                                           
1 Ved innlevering 20. november kan avsluttende mastereksamen avholdes før jul. Ved innlevering 20. desember 
avholdes mastereksamen etter jul. Student og veileder avtaler hva som skal gjelde. 20. desember er kun et 
alternativ på 30 sp oppgaver. 
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Mellom innlevering av masteravtale og innleveringsfrist for masteroppgaven som er satt i 

avtalen, skal det normalt ikke gjenstå flere studiepoeng som må avlegges, enn at studieløpet 

kan fullføres ved normal progresjon (dvs. 30 sp pr. semester). Det betyr at man normalt ikke 

kan legge opp til et løp i masteravtalen der man skal ta mer enn 30 sp pr. semester. 

 

Det kan normalt ikke legges inn emner i planen i innleveringssemesteret. Evt. unntak må 

gjøres av faglige hensyn knyttet til masteroppgaven. 

 

Studieprogresjon – oppstart på masteroppgave – gjelder 30 sp oppgaver 

I tillegg til de føringer på progresjon som legges av masteravtalen, gjelder følgende: 

 

 Dersom masteravtale er inngått mer enn ett år før oppgaven skal leveres:  

Dersom det gjenstår mer enn 60 sp totalt på fullført grad når det gjenstår to semester av 

planlagt studieløp, må normalt masteroppgaven utsettes. Masteravtalen revideres da 

tilsvarende. 

 Man kan normalt ikke starte på masteroppgaven før alle emner i studiet er fullført. Evt. 

unntak må gjøres av faglige hensyn knyttet til masteroppgaven. Ved behov må oppstart 

på masteroppgaven utsettes og masteravtalen revideres tilsvarende. 

 

Valg av oppgave 

Instituttet der studenten skal avlegge oppgaven skal sammen med veiledere sørge for at det 

til enhver tid eksisterer et tilbud av oppgaveprosjekter. Oppgaveprosjekt kan også bli 

utformet i en dialog mellom veileder og student. 

 

Behov for deltid  

Det er normalt ikke mulig å kombinere deltidsstudium med en 30 studiepoeng oppgave  

 

Innlevering av oppgaven, utsatt innlevering, bedømmelse av oppgaven, avsluttende 

mastergradseksamen, stryk på oppgaven og ny eksamen 

Her gjelder § 10, 11, 12, 15 og 16 i Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet. 

 

(bygger på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige 

fakultet) 

Masteroppgaven er normalt 30 sp. Fagområdet og hvilket institutt oppgaven skal avlegges 

ved, bestemmes av studieretningen studenten har valgt. Dette valget foretas ved studiestart, 

men kan endres senere i studiet i samråd med studieveileder og aktuelle institutt. 

Masteravtale 

Masteravtalen inngås mellom den enkelte student og vedkommende institutt og veileder. I 

avtalen inngår det nærmere regler om retten til veiledning, lesesalsplass og andre rettigheter 

og plikter for mastergradsstudenter, herunder hvor lenge studentene har rett til å motta slik 

veiledning etc. Det er instituttets ansvar å sørge for at veiledningen er ivaretatt dersom 

veilederen har lengre fravær. 
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Avtalen skal normalt inngås i begynnelsen av 9. semester. Før avtalen kan inngås må 

studenten normalt ha bestått minst 210 studiepoeng blant de obligatoriske emnene som 

inngår i studieretningen. Studenten må ha bestått alle spesialiseringsemner inkludert 

fagdidaktikk og praksis for å kunne gå videre på masterstudiet.Spesialiseringen utgjør 85 sp. 

Hvilke emner som inngår i spesialiseringen avhenger av studieretningen. Sammensetningen 

av emner i spesialiseringen fremgår av studieplanen. (jfr. § 9 i Utfyllende regler for 

gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) 

Valg av oppgave 

Instituttet der studenten skal avlegge oppgaven skal sammen med veiledere sørge for at det 

til enhver tid eksisterer et tilbud av oppgaveprosjekter. Oppgaveprosjekter kan også bli 

utformet i en dialog mellom veileder og student. 

Studenten velger normalt en oppgave i løpet av 9. semester i forbindelse med inngåelse av 

masteravtale. I tillegg må praksis være bestått og det teoretiske pensumet (270 studiepoeng) 

må være tilnærmet fullført, herunder de obligatoriske emnene i studieretningen. (jfr. § 8 i 

Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) 

Behov for deltid  

Det er normalt ikke mulig å kombinere deltidsstudium med en 30 studiepoeng oppgave med 

utdelings- og innleveringsfrist. (jfr. § 13 b) i Utfyllende regler for gradsstudier ved Det 

matematisk-naturvitenskapelige fakultet) 

Innlevering av oppgaven, utsatt innlevering, bedømmelse av oppgaven, avsluttende 

mastergradseksamen, stryk på oppgaven og ny eksamen 

Her gjelder § 10, 11, 12, 15 og 16 i Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet (de delene som gjelder 30 studiepoengsoppgaver). 

Lenke til Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

c)      For studenter ved Det humanistiske fakultet 

Krav til progresjon for å gå videre med masterdelen av studiet 

For å begynne på masteremner i 7. semester må studenten ha full studieprogresjon fra de 

foregående semestre. Det sjekkes at studenten har bestått alle spesialiseringsemner 

inkludert fagdidaktikk og praksis før start på masteremne i 7. semester.  

Veiledningskontrakt 

Veiledningskontrakten er en avtale mellom student, veileder og styrer ved det institutt 

studenten er tatt opp ved. Kontrakten definerer hvem som er veileder, hvor mange timer 
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veiledning studenten har krav på og ellers retter og plikter mellom veileder og student.  Frist 

for å inngå veiledningskontrakt varierer etter hvilket fag/institutt man tilhører. 

Masteroppgaven 

Masteroppgaven har et omfang på 60 studiepoeng / to semester fulltidsstudium. 

Masteroppgaven skal skrives i 9. og 10. semester av utdanningen. Utfyllende opplysninger 

gis i emneplanen (emnekode XXX350) for masteroppgaven. 

 Se også Regelsamling for Universitetet i Bergen 
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 18. januar 2019      ephorte: 19/680 
___________________________________________________________________ 
 
Studenttallet for 2018/2019 har økt med 40% som følge av ettfagsmodellen, samt siste år 

med bachelor som opptaksgrunnlag. UiB har stort fokus på at studieplassene på 5LU og 

PPU skal fylles. Problemstillingen gjelder alle fakulteter, og bør derfor sees under ett.  

Fakultetene melder at nåværende bemanningsomfang ikke er tilstrekkelig for å møte det 

økte studenttallet. I tillegg er fakultetene opptatt at kvaliteten i utdanningen forringes som 

følge av færre praksisbesøk fra UiB, for store studentgrupper, mindre praksis og praksis i 

grupper.  

Styringsgruppen vedtok i sak 29/18 at det skal foretas en konsekvensutredning av 

ressursene i tilknytning til lektorutdanningen.   

Gruppen som ble oppnevnt:   

Frode Randal (leder)  

Denise Flatmark (sekretær)  

Hilde Marie Rognås  

Jan Jacob Hoffman  

Stein Dankert Kolstø  

Det er ønsket av styringsgruppen at Steinar Vestad også kan bistå I arbeidet.   

 

Forslag til mandat og framgangsmåte  

Fase 1 kartlegging  

I denne fasen vil det bli sett på ressursbruken på de ulike emnene som inngår i 5LU og PPU.  

Det vil da være hensiktsmessig å undersøke: Hva plikter vi å gi av studieplanfestet 

undervisning (forelesning, veiledning og sensur) som brukes på henholdsvis: 

 

5- LU Lektorutdanning  

- fag 

- Didaktikk 

- Praksis  

- Pedagogikk 

 

Tilsvarande for PPU påbyggingsstudium i praktisk pedagogisk utdanning  

- didaktikk  

- Praksis 

- Pedagogikk 

 

Kartleggingen skal være for å se hvor mange timer studieplanfestet undervisning som 

planlegges opp mot  

A) Krav i form av nasjonale rammeplaner  
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B) Lokale planer (studieplaner, emnebeskrivelser) 

Dernest må dette settes opp mot tilgjengelige ressurser i form av antall ansatte og deres 

undervisningsplikt (utgjør 46% av en førstestilling (professor/førsteamanuensis). 

 

Fase 2 Kartlegging av økonomimodellen for 5- LU og PPU  

Samlet antall studieplasser på de ulike studieprogrammene utløser en tildeling fra KD i form 

av  

- Basisbevilgning  

- Resultatmidler  

- Kandidatmidler 

 

Av dette trekkes det et konsernbidrag (finansierer felleskostnader), samt midler som 

finansierer praksis. 

 

Det vil da lages noen alternativer for hva som skjer dersom henholdsvis 100%,75% eller 50% 

av studieplassene fylles opp i tidsrommet 2020- 20223 

 

Fase 3 arbeidsgruppens anbefalinger  

Når det er dannet et bilde av studieplanfestet undervisning vil det være mulig å si noe om 

hvor mye det «Koster i form av arbeidstimer og penger» å etablere/dimensjonere opp ulike 

fagtilbud innen lektorutdanningene på UIB. 

Fase 1 og fase 2 vil gjøre det mulig å se på dagens økonomimodell og komme med 

anbefalinger til styringsgruppen og UIB ledelsen med henblikk på  

- omfordeling av midler 

- Disponering av studieplasser (herunder oppretting av spansk som fag i 5 LU) 

- Omfordeling av studieplasser mellom fakultet/ studieprogram 

 

Tilknyttede dokumenter  

Arbeidsgruppen vil også se til sak 2019/505 endrede fagkrav for opptak til PPU og se dette 

opp mot de fagene som tilbys i skolen og antall tilgjengelige praksisplasser i skolen. Det kan 

være hensiktsmessig på sikt at det etableres en fleksibel ordning i forhold til hvilke fag UiB 

tilbyr innen PPU fra år til år.  

 

Dette bør også innvirke på dimensjoneringen på de ulike fagtilbudene innen 

lektorutdanningene på Universitetet i Bergen samlet sett. 

Tanker om organiseringen av arbeidet  

Fase 1 og 2 bør kunne utarbeides administrativt, mens i forhold til fase 3 vil det være 

hensiktsmessig at faglig ledelse på de involverte fakultetene også får anledning til å 

kommentere på arbeidsgruppens anbefalinger  

 

Møtestruktur  

1. Møte tilslutning til mandatet fra arbeidsgruppens medlemmer 

2. Møte gjennomgang av innsamlet informasjon i forhold til planlagt undervisning og 

tilgjengelige ressurser  

3. Gjennomgang av økonomimodell 

4. Anbefalinger fra arbeidsgruppen i forhold til økonomimodell og andre anbefalinger  

5. Ferdigstilling av rapport 
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Forutsetninger  

Når studieplanfestet undervisning og tilgjengelige ressurser skal kartlegges så gjøres dette 

som «planlegging» og ikke som et undervisningsregnskap som den enkelte i ettertid kan 

bruke for å påberope seg å ha oppfylt arbeidsplikten. 

 

Arbeidsgruppen vil ikke ha oversikt over den enkelte ansattes samlede forpliktelser, slik at 

når arbeidsgruppen forhører seg med fakultet og institutt om hvilke type stilling den enkelte 

vitenskapelige ansatte har er det for å kartlegge hvor vedkommende har sin 

undervisningsplikt. Eventuelle justeringer av denne arbeidsplikten (kan bety at ressurser 

brukes andre steder enn lektorutdanningen) er noe det enkelte fakultet må stå inne for/ 

kommentere hvis arbeidsgruppens rapport sendes på høring. 

Siden denne kartleggingen brukes i planlegging foreslår arbeidsgruppens leder at normene 

som er vedtatt for undervisning ved Det psykologiske fakultet legges til grunn i arbeidet. 

Dette vil kunne være en potensiell feilkilde, men til tross for dette vil vi likevel få et godt bilde 

av ressursbruken opp mot tilgjengelige ressurser  

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar det vedlagte mandatet, og støtter 

framgangsmåte og forutsetninger som er skissert i dette dokumentet.  

14.01.2018/FR og DEFL  
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Styringsgruppen for 
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Sak 3/19 Evaluering av ettfagsmodellen PPU  

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

 

Vedtakssak   
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 18. januar 2019      ephorte: 19/680 
___________________________________________________________________ 
 
Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtok i sak 45/18 den 7. desember at ettfagsmodellen 

i PPU skulle evalueres.  

Mandatet for evalueringsgruppen var som følger:   

- Evaluering av ettfagsmodellen 2018/2019. Hva har fungert, hva bør forbedres og hva 

bør endres.  

- Gi anbefalinger til hvordan ordningen med ettfagsmodell skal videreføres, samt hvilke 

fag bør inngå i ordningen. Og hvilke fag som bør utgå helt eller delvis, og hvorfor.  

Evalueringsgruppen bestod av:  

- Leder for programrådet  

- Programansvarlig for PPU heltid  

- Leder for PUHF  

- Leder for praksisutvalget og for det Matematiske Naturvitenskapelige fakultet 

- Representant fra praksisadministrasjonen  

- Representant fra didaktikerne ved det Samfunnsvitenskapelige fakultetet  

- Programkoordinator (Sekretær) 

Evalueringsgruppen har hatt 2 møter (3 timer til sammen), og en del kommunikasjon per e-

post. Rapporten må derfor leses i lys av dette.  

Vurdering  

Det har vært utfordrende for evalueringsgruppen å evaluere ettfagsmodellen, når ordningen 

ikke er gjennomprøvd et helt akademisk år. Det er også utfordrende å evaluere modellen når 

2018/2019 ikke er et normal år for PPU, fordi dette studieåret er det siste med bachelor som 

kvalifikasjonskrav.  

Landskapet for PPU vil derfor være annerledes studieåret 2019/2020. Et viktig hensyn er 

tilgangen til praksisplasser i skolene, og at studentene får oppfylt sine praksistimetall i 

skolen. Det ble høsten 2018 vedtatt en midlertidig tilpasning fra 60 til 30 timer for 

ettfagsmodell studentene. Denne tilpasningen har møtt kritikk, da kvaliteten forringes ved at 

studenten får lite øving i praksis, eventuelt settes til å undervise i fag de ikke har didaktikk i 

for å imøtekomme timetallet.  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har meldt inn at geografi skal utgå fra ordningen, da det 

er ikke mulig å få fylt timetallet til studentene i praksis. Mediefag blir også tatt ut av 

ettfagsordningen ettersom det er utfordrende å finne tilstrekkelig med praksisplasser i faget. 

Det er enighet i evalueringsgruppen at mediefag også skjermes fra ettfagsmodellen.  

I rapporten er det en grad av motsigelser, også i brevet fra Humanistisk fakultet (datert 

13/12) vedrørende dimensjonering:  

  Når det gjelder praksis vil det generelt være vanskeligere å finne praksisplasser til 

fag med få undervisningstimer, som f.eks. filosofi, religion og historie, enn på større fag som 

engelsk og norsk. Dette er også mer utfordrende i ungdomsskolen enn på videregående. Per 
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nå ser HF ikke grunn til å anbefale at noen av fagområdene ikke skal tilbys som 

ettfagsmodell studieåret 2019/2020. 

Det er meldt tilbake fra praksisfeltet og praksiskontoret at UiB må forholde seg til fagenes 

størrelse i skolen. UiB har et vidt tilbud innen didaktikk, og dette er en styrke. 

Didaktikkfagenes størrelse og popularitet på UiB er imidlertid ikke alltid forenelig med 

skolefaget. Det blir problematisk i en ettfagsmodell. Religion og filosofi er eksempler på 

mindre fag i skolen, og ettfagsstudentene kan møte utfordringer med å få fylt sine timetall 

men også å skaffe praksisplasser. Ettfagsstudenter blir satt i en situasjon der de får 

problemer med å nå kravet om 60 timer undervisningspraksis. Det er også utfordrende å 

skaffe tilveie tilstrekkelig med praksisplasser. 

Det humanistiske fakultet ønsker like fullt å fortsette med ettfagsmodellen videre, og 

evalueringsgruppen respekterer dette i rapporten.  

Det er tydelige signaler fra praksisfeltet med sin kommentar til evalueringen, samt 

praksiskontoret at praksisutplasseringen for spesielt filosofi og religion er svært utfordrende.  

Det gjør praksisutplassering utfordrende. Fagets størrelse er ikke problematisk alene, 

ettersom historie og filosofi er et programfag og dermed 5 skoletimer per uke. Studenter på 

ettfagsmodellen må imidlertid ha to klasser for å nå 60 praksistimer i løpet av 30 

praksisdager, og dette gjør filosofi utfordrende når det gjelder praksisutplassering. Få skoler 

har historie og filosofi på både vg2 og vg3.  

Religion og etikk er et tre timers fag i VG3.En student må derfor ha tre klasser (ideelt sett på 

samme skole), og selv da vil de ikke oppnå kravet om 60 timers undervisningspraksis i løpet 

av den 6 uker lange praksisperioden. e vil da oppnå 54 timer i praksis (60 timer er kravet). 

Videre er det slik at religion og etikk kun finnes på studiespesialiserende studieprogram, og 

ikke på yrkesfaglige studieretninger. Dette gjør tilfanget på praksisplasser mindre.  

De fleste fag UiB tilbyr i PPU (ved unntak av Norsk og Matematikk) er små fag i 

ungdomskolen. For eksempel er Norsk 398 timer i Ungdomskolen, mens for eksempel 

religion er 157 timer, og samfunnsfag er 256 timer. Vårens praksisutplassering er ikke 

gjennomført i Ungdomskolen, og en kan ikke si hvilke studentgrupper vil kunne oppnå sitt 

timetall i praksis.  

Religion og filosofi møter derfor de samme utfordringene som mediefag og geografi, og bør 

ikke behandles/vurderes annerledes.  

Dersom studentene ikke kan få nok praksistimer, slik de får øving i praksistimer og kan bli 

gode profesjonsutøvere bør enkelte fag skjermes fra ordningen ved opptak.   

2018/2019 ikke er et normalår, og det er ikke hentet inn erfaringer fra praksisutplasseringen i 

ungdomskolen.  Det er viktig denne etableringsfasen av ordningen at det beholdes en grad 

av fleksibilitet.  Vi forslår derfor at geografi, filosofi, religion og medievitenskap lyses ut som 

mulig å søke som PPU ettfag studieåret 2019/2020, og dersom praksissituasjonen ikke har 

endret seg – få avslag på bakgrunn av manglende praksismuligheter.  

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar at alle fag som prinsipp skal lyses ut i 

ettfagsmodellen. Dersom det ved opptak viser seg umulig å skaffe praksisplasser av god 

kvalitet, vil studenter med geografi, medievitenskap, filosofi eller religion, ikke tas opp til 

ettfagsmodellen. Søkerne må informeres om denne risikoen i forbindelse med at opptaket 
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lyses ut. Dimensjoneringen som er satt av fakultetene må overholdes, med en tilstrekkelig 

overbooking for å sikre at studieplassene blir fylt.  

 

En ny vurdering må finne sted i 2019/2020 for å sikre at PPU tilbudet ved UiB gjenspeiles i 

fagene i skolen.   

 

15.01.2018/DEFL  
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Evaluering av Ettfagsmodellen – PPU  
Av: Kjersti Lea, Kjetil Børhaug, Hege Ekeland, Helene Eide, Marie Von Der Lippe/ Endre Brunstad, 

Johan Lie, Denise F. Flatmark  

 

Bakgrunn 

UiB har lang tradisjon som lærerutdanningsinstitusjon. Vi har utdannet svært mange nye lærere, i 

samarbeid med skolene i Bergen og omegn. Studentene har tradisjonelt hatt to undervisningsfag og 

denne modellen har vi hatt gode erfaringer med, og praksisopplæringen ruster studentene til 

læreryrket de skal ut i.  

Høsten 2018 har vært utfordrende for lektorutdanningen ved UiB.  Studieåret 2018/2019 var det 

siste studieåret med bachelor som tilstrekkelig kvalifikasjon for opptak på PPU. At ettfagsmodellen 

ble innført samtidig har ført til en rekke utfordringer, spesielt med hensyn til praksisutplasseringen, 

men også for en del fagmiljøer som rapporterer at de har vært underbemannet siden betydelig 

høyere studenttall denne høsten har ført til en økning i arbeidsoppgaver som miljøene ikke har vært 

dimensjonert for.  Høsten 2018 ble det tatt opp 122 studenter på ettfagsmodellen og 135 studenter 

på tofagsmodellen i PPU. Til sammenligning var det samlede tallet 143 høsten 2017. I sak 33/17 til 

Styringsgruppen for lektorutdanningen, ble forskrift om opptak til praktisk-pedagogisk utdanning 

(PPU) vedtatt. I denne sammenheng ble det vedtatt at studenter med to fag skulle prioriteres 

framfor studentene med ett-fag i opptaket.  

Praksisutplasseringen har vært en todelt utfordring. Det har vært krevende å finne nok praksisplasser 

til alle studentene på PPU. Det har også vært utfordrende, spesielt for ettfagsstudenter, å oppfylle 

timetallet for enkelte med praksistimer i skoleverket. Å skaffe praksisplasser til det rekordstore PPU-

kullet fikk også innvirkninger på praksis for studentene på 5-årig lektorutdanning (5LU), som har 

praksis samtidig. Totalt skulle i overkant av 800 lærerstudenter fra UiB alene ha praksis parallelt.  

Relevante instanser ved universitetet har vært oppmerksomme på ettfagsmodellens utfordringer fra 

tidlig i høstsemesteret 2018. Styringsgruppen for lektorutdanningen behandlet sak 27/18 

Bekymringsmelding fra praksisutvalget i sitt møte 12. september. Saken var basert på et brev fra 

Praksisutvalget fra mai 2018 til styringsgruppen der utvalget la fram bekymringer knyttet til 

kapasiteten for praksisopplæringen i undervisningsåret 2018/2019 som følge av at flere studenter 

var tatt opp på PPU enn tidligere. Bekymringene var som følger:    

 Kapasitetsproblemer ved praksisskolene (spesielt ved ungdomskolene) gjør det vanskelig å gi 

studentene et praksistilbud som er i samsvar med den praksisopplæringen de har rett og 

plikt til å gjennomføre. 

 Parpraksis erstattes med praksisgrupper på 3-4 studenter. Det gir studentene mindre 

individuell praksis.  

 Den faglige kvaliteten på praksisopplæringen kan bli forringet når kapasitetsproblemene 

løses ved å la studentene ha praksis i større grupper enn det fagmiljøene anbefaler (jf. de to 

foregående punktene).  

 Det finnes ettfagsmodellstudenter som ikke får fylt opp sin kvote av minimums 60 timers 

undervisningspraksis i sine fag.  
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 Det er kollisjon av praksisperioder mellom de ulike lektorutdanningene.  

Praksisutvalget la i samme brev fram noen forslag til mulige løsninger på høstens utfordringer. Blant 

annet ble det foreslått:  

1. Rekruttering av nye praksisskoler 

2. Endring i praksisordningen (økt standardstørrelse på praksisgrupper) 

3. Tilpassing av ettfagsmodellen, ved framtidige opptak kun gi opptak til de studenter som har 

ett-fag i norsk eller matematikk, det vil si fag som er store nok til at det er realistisk å få en 

stilling selv om man bare har praktisk-pedagogisk kompetanse i ett fag.  

4. Praksisbesøk, endring i modell for besøk fra pedagoger og fagdidaktikere.  

5. Utvidelse av praksisbegrepet.  

Det var enighet i styringsgruppen om at det var viktig å sikre at studentene som var tatt opp 

2018/2019 fikk de kvalifikasjoner UiB har forpliktet seg til å gi dem i og med at de er blitt tatt opp på 

PPU, og følgende ble vedtatt: 

Styringsgruppen vedtar tiltakene 1, 2 og 4 som praksisutvalget har utformet som kan 

iverksettes studieåret 2018/2019. 

 

I samme møte behandlet Styringsgruppen for lektorutdanningen sak 28/18 Om praksis for 

ettfagsstudenter på PPU.   

Praksisutvalget påpekte at ettfagsmodellen gjør det utfordrende for enkelte studenter å fylle sin 

praksistid (60 timer) dersom de er tatt opp med fag som ikke er store undervisningsfag i skolen. 

Geografi og religion og filosofi ble trukket fram som eksempler.   

Praksisutvalget vurderte at det var hensiktsmessig å endre regelverket for praksis til å inkludere 

følgende avsnitt:  

For studenter som tar PPU etter ettfagsmodellen er antallet timer undervisningspraksis 60 som 

i tofagsmodellen. Disse undervisningstimene skal fortrinnsvis gjennomføres i eget fag, men i 

enkelte mindre fag vil dette ikke være praktisk gjennomførbart. I disse tilfellene vil praksislærer 

sammen med studenten legge opp til undervisningspraksis og hospitering i andre fag for 

maksimalt 30 av undervisningstimene. 

 

Dette endringsforslaget ble fremmet for å sikre at studentene som var tatt opp høsten 2018 skulle få 

gjennomført sine studier.  Styringsgruppen vedtok følgende:  

Styringsgruppen vedtar at den overnevnte endringen skal inngå i regelverket for praksis for 

studieåret 2018/2019. Styringsgruppen er kjent med at programrådet ikke støtter forslaget, 

men dette er en midlertidig løsning som må iverksettes for å sikre at studentene som er tatt 

opp har mulighet å fullføre sitt studieløp. 

Dette vedtaket reverseres for neste studieår 2019/2020.  

I styringsgruppemøtet 6. november var tre drøftingssaker tilknyttet praksissituasjonen høst 2018; 

35/18 Kronikk i BT: Praksismarerittet, 37/18 Praksissituasjonen og opptak høst 2018 og 38/18 

Reisetid for studenter i praksis.  
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Da dette var drøftingssaker ble det ikke fattet noen vedtak, men følgende momenter kom fram i de 

ulike drøftingene:  

 Det vil være viktig i vårsemesteret 2019 å prioritere informasjonskanalene til studentene og 

hvor de tilegner seg informasjon om praksis.  

 Styringsgruppen tolker det slik at det er utfordrende at praksisemnene (KOPRA-emnene) og 

pedagogikkemnene er ulike emner, blant annet fører til ytterligere utfordringer med å få til 

god kommunikasjon i en utdanning som også på andre måter er kompleks. Det bør 

undersøkes om det er mulig å integrere praksisen i pedagogikkemnene. 

 Ettfagsmodellen må evalueres.  

Det ble i styringsgruppemøtet 7. desember sak 45/18 besluttet at ettfagsmodellen skal evalueres. 

Det ble vedtatt at evalueringen skal gjennomføres av en evalueringsgruppe med følgende mandat:  

Evaluering av ettfagsmodellen 2018/2019: 

 Gi en oversikt over hva som har fungert, hva som bør forbedres og hva som bør endres.  

 Gi anbefalinger til hvordan ordningen med ettfagsmodell skal videreføres, samt hvilke fag 

som bør inngå i ordningen og hvilke fag som eventuelt bør utgå helt eller delvis, og hvorfor. 

Måltallene fra Kunnskapsdepartementet for 2019/2020 er 211 kandidater på PPU (heltid/deltid) 

uavhengig om det er ettfags- eller tofagsstudenter.  Dette måltallet inkluderer også PPU studentene 

ved Fakultet for Kunst, Musikk og Design, som høsten 2018 hadde 25 startede studenter.  

Nøkkeltall for høsten 2018 

 

 Ettfagsmodell Tofagsmodell 

Engelsk 14 20 

Filosofi 4 10 

Fransk 1 3 

Geografi 6 5 

Historie 32 58 

Matematikk 13 18 

Mediefag 7 14 

Norsk 3 6 

Norsk som andrespråk 1 6 

Psykologi 10 6 

Religion 15 27 

Samfunnskunnskap 9 35 

Spansk 3 9 

Tysk 4 1 

Biologi  7 

Fysikk  11 

Geofag  11 

IT  2 

Kjemi  6 

Naturfag  15 

Total 122 135 
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Tilbakemeldinger fra fakultetene og fra praksisfeltet  

Fagmiljøene mener med stor tydelighet at det er nødvendig at UiB tar hensyn til tilgjengelige 

praksisplasser i de ulike fagene, samt enkeltfagenes størrelse i skolen ved fremtidig opptak til PPU.  

I mars 2018 meldte fakultetene inn tall for Gjeldende dimensjonering av studieplasser på PPU heltid, 

PPU deltid, 5LU og erfaringsbaserte masterprogrammer i undervisning.  

 

Det humanistiske fakultet:  

Kode  Studieprogram  Antall 

plasser  

Studieplasser fordelt på fag  

MAHF-LÆNO Lektorutdanning med 

master i nordisk  

28  

MAHF-LÆFR Lektorutdanning med 

master i fremmedspråk 

(engelsk, tysk, fransk) 

32  engelsk: 18 

tysk: 7  

fransk: 7 

MAHF-LÆHR Lektorutdanning med 

master i historie eller 

religionsvitenskap  

40  historie: 20  

religionsvitenskap: 20 

VID-NORMAU Erfaringsbasert master i 

undervisning – norsk 

17  

VID-ENGMAU Erfaringsbasert master i 

undervisning – engelsk  

17  

PPU  Praktisk-pedagogisk 

utdanning 

1532 Norsk: 40 

Engelsk: 20 

Spansk: 20 

Fransk: 15 

Tysk: 15 

Filosofi: 10 

Historie: 40 

Religionsvitenskap: 35 

DIDAHUM: 50 

 

HF ønsker at blir tatt opp maksimalt 50 studenter på ettfagsmodellen.  Begrensningen på de ulike 

didaktikkfagene må gjelde for både ettfags- og tofagsmodellen siden studentene samles i samme 

emne og i samme praksis.  

 

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

antall plasser på didaktikkemner i de enkelte fagene (15-studiepoeng).   
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 
 

  Lektor PPU heltid PPU deltid Erfaringsbasert master 

Gjeldende 

dimensjonering 35 37 35 8 

 

Det psykologiske fakultet:  
For opptaket til høsten 2018 har vi dimensjonert med 2513 studieplasser på PPU-heltid, og 35 

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

tilsvarer én student. Psykologididaktikk har 15 studieplasser. Fordelingen av studenter mellom 

tofags- og ettfagsmodell er avhengig av den totale søkermassen. Dersom søkertallene i løpet av 

opptaksprosessen tilsier at det er kritisk lavt søkertall på en av modellene, må det fortea en 

vurdering om hvorvidt det er hensiktsmessig å tilby begge modeller.  

 

Psykologi er et populært programfag i den videregående skole, og fakultetet mener det er viktig å 

sikre at fremtidens psykologilærere har didaktisk kompetanse innen psykologi. Psykologisk fakultet 

ønsker derfor ikke å avvikle ettfagsmodellen 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet:  

Didaktikkfag  Dimensjonering4 Opptak 2017 Opptak 2016 Opptak 2015 

Samfunnskunnskap  355 35 30 26 

Mediefag 15 6 5 8 

Informasjonsvitenskap  15 0 3 0 

Geografi  30 10 4 4 

 

Dimensjonering av studieplasser 2019/2020 med skille mellom ettfag/tofag.  

Fag/utdanning PPU heltid 

ettfagsmodell 

PPU heltid 

tofagsmodell 

5LU HF sosiologi 

fag 2 

DIDASAK 15 20 15 

DIDAGEO Utgår 30 - 

DIDAMEVI 5 10 - 

DIDAIT - 15 - 

                                                           
3 255 er antall studieplasser det er dimensjonert for i PPU. Vi benytter 251 da 4 studieplasser er øremerket PPU 
i utøvende musikk. 
4 Tabellen angir antall tilgjengelige plasser og tar ikke hensyn til fordeling på fag og halve/hele plasser. 
Fakultetet har tilgjengelig totalt 46 studieplasser på PPU (saksnr. 2017/838). 
5 Noe økt kapasitet knytte til samfunnskunnskapsdidaktikk (20% stilling) gir en økning i dimensjoneringen av 
dette tilbudet sammenliknet med tidligere år (30 studieplasser i 2017/18). 
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Dimensjoneringen er basert på didaktikkressursene ved det samfunnsvitenskapelige fakultet, med én 

didaktiker og 30 studieplasser i hvert av de involverte fagmiljøene: Institutt for administrasjon og 

organisasjonsvitenskap, Institutt for geografi og Institutt for informasjons- og medievitenskap 

I evalueringsgruppens møte 19. desember fortalte representantene fra fakultetene kort hvordan 

høsten 2018 hadde opplevdes, og hvilke utfordringer som hadde blitt løst. Utfordringene ved dette 

fakultetet har først og fremst vært knyttet til medievitenskap og geografi.  

Fakultetet har ansatt ytterligere en didaktiker for å kunne besøke alle studentene i praksis. 

Ettfagsmodellstudentene i samfunnskunnskap (didasak) har hatt et parallelt undervisningsløp, slik at 

ettfagskandidatetene har fått dobbelt med undervisning i samfunnskunnskap sammenlignet med 

tofagskandidatene, som får resten av sin didaktikkundervisning i sitt andre undervisningsfag. På 

denne måten får alle kandidatene den undervisningen lokalt på universitetet som de har krav på. 

Det har vært vanskelig å gi studenter på ettfagsmodellen med fagbakgrunnen medievitenskap og 

geografi tilstrekkelig praksisopplæring. Som skolefag er geografi minst av disse, og man opplever at 

utfordringene er aller størst her. Dette er bakgrunnen for at fakultetet ikke ønsker å tilby 

ettfagsmodellen i dette faget. Et tilleggsmoment nevnes det at det dessuten vil være vanskelig eller 

umulig for kandidater med et så lite skolefag som geografi som eneste undervisningsfag å få en 

undervisningsstilling etter fullført PPU. 

Det psykologiske fakultet 
Det psykologiske fakultet har kun ett emne (psykologi) som inngår i ettfagsmodellen.  

Representanten fra psykologisk fakultet presiserte at når fakultetene setter tak på hvor mange 

studenter som kan tas opp er det viktig at dette overholdes. Dette var det enighet om i møtet i 

desember 2018, der høstens erfaringer på de ulike fakultetene ble drøftet.   

På samme møte ble det kort redegjort for den nye modellen for praksisbesøk fra pedagogene.  

Målsetningen med den nye modellen er at praksisbesøkene skal ha mer fokus på pedagogikken, samt 

at pedagogene skal bygge relasjoner til praksisskolene over tid. Dette vil senke terskelen for kontakt 

og samhandling. Modellen skal evalueres både av ansatte og studenter for å se om den har fungert. 

Siden den for øvrig ikke er spesielt knyttet til ettfagsmodellen og vurdering av denne, vil den ikke bli 

kommentert ytterligere i dette dokumentet. Evalueringsgruppen gir av samme grunn heller ingen 

anbefalinger direkte opp mot den praksisbesøksmodellen som for tiden prøves ut og utvikles ved 

Institutt for pedagogikk. 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har kun matematikk som emne som inngår i 

ettfagsordningen. Slik som for samfunnsfagsdidaktikken får studentene dobbelt med undervisning 

sammenlignet med dem som har matematikk i tofagsordningen, med samme begrunnelse som den 

som er anført for Det samfunnsvitenskapelige fakultet ovenfor.  

Ettfagsmodellen har ikke ført til store endringer på Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, som 

har bare noen få studenter som er tatt opp på denne modellen. Fakultetet når måltallene uten å 

åpne andre fag enn matematikk for ettfagsmodellen og har derfor hverken behov for eller planer om 

å åpne flere fag for ettfagsmodellen. Dette virker også faglig fornuftig, ettersom matematikk er det 
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eneste av fakultetets fag som er stort nok i skolesammenheng til at det vil være rimelig å tro at 

lektorene kan få undervisningsstilling med bare ett fag i fagkretsen. 

Det humanistiske fakultet  
Det humanistiske fakultet er det fakultetet som har opplevd størst utfordringer knyttet til den nye 

ettfagsmodellen. Enkelte fag har i høst hatt en studenttilstrømning som er langt større enn det 

fagene er dimensjonert for (se oversiktene ovenfor). Det har både vært utfordrende å finne 

praksisplasser og å gi studentene tilstrekkelig oppfølging.  

For å kunne tilby alle studentene den undervisning og oppfølging de har krav på og som fagmiljøene 

regner som nødvendig for at studentene skal få en faglig forsvarlig utdanning, har fakultetet etablert 

emnet didahum, som er 7,5 studiepoeng.  Ettfagsmodellstudentene tar didahum i tillegg til det 

ordinære didaktikkemnet sitt.  Emnet fungerer tilfredsstillende høsten 2018. Det vil bli tilbudt et 

påbygningsemne i våren 2019. Begge didahum-emnene skal evalueres våren 2019. På grunnlag av 

denne evalueringen vil man vurdere om modellen skal videreføres og hvordan det skal eventuelt 

videreutvikles.  

Da det var så mange studenter høsten 2018 ble det av kapasitetsmessige årsaker kun gjennomført 

ett praksisbesøk for ettfagsstudentene som har historie, engelsk og religion. Dette er altså et 

eksempel på ad hoc-tilpasningene det var nødvendig å gjøre høsten 2018.   

I svar på forespørsel om dimensjonering, svarte det humanistiske fakultet følgende i  brev datert 

13/12-2018 ; 

Hvor mange ettfagsstudenter HF kan ta opp er avhengig av tre faktorer: den samlede 

dimensjoneringen av fagområdet (se PPU-tabellen over), dimensjoneringen av DIDAHUM-

emnene, og de tilgjengelig praksisplassene i faget. Når det gjelder praksis vil det generelt 

være vanskeligere å finne praksisplasser til fag med få undervisningstimer, som f.eks. filosofi, 

religion og historie, enn på større fag som engelsk og norsk. Dette er også mer utfordrende i 

ungdomsskolen enn på videregående. Per nå ser HF ikke grunn til å anbefale at noen av 

fagområdene ikke skal tilbys som ettfagsmodell studieåret 2019/2020. 

Fra praksisfeltet  
Representanten for de videregående skolene i Hordaland Fylkeskommune i praksisutvalget ved UiB, 

Ann Mari Bakke, har oversendt noen tilbakemeldinger til evalueringsgruppen på vegne av 

praksisfeltet.   

Ideelt er målsettinga at studentene skal være i grupper i deler av praksisen og aleine i til dømes ett 

fag. Dette blir ikke mulig for flere fag, da skolen ikke har nok undervisningstimer å tilby studentene.  

Studentene er plasserte i grupper på 3 og 4 for at det i det hele tatt skal være mulig å tilby alle 

praksisplass. Studenter med bare ett undervisningsfag vil ta en for stor del av det tilgjengelige 

timetallet en har i fag. Dette går utover de studentene som er tatt opp med to fag.  

De fagene som skolen anser som svært utfordrende å tilby nok praksisplasser i, og da spesielt de med 

ett fag:  

For videregående skole: 

1. Geografi: et fellesfag, 2 undervisningstimer pr. uke på vg1 eller vg2. Her må studentene ha 

minst 5 klasser, om ikke skolen har geofag eller samfunnsgeografi som programfag. 

Utfordringene ligger i  
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• at det ikke er 5 tilgjengelige klasser (ofte parallellegger skolene minst 2 og 2 

klasser) eller at 

• ikke alle skoler har samfunnsgeografi eller geofag.  

2. Religion: fellesfag med 3 undervisningstimer pr uke i 3. klassen. Her må studentene delta i 

minst 3 klasser. Når en ofte parallellegger klassene er det ikke nok klasser til å tilby plass. 

3. Mediefag: Det er få skoler som har dette faget og dermed blir det få studenter som kan få 

praksisfag. Her er det også ei utfordring internt på UiB med at den «gamle» kunsthøgskolen 

konkurrerer om de same plassene. De har også behov for praksisplass.  

4. Filosofi: Skal en ha praksis her så er det i programfaga «historie og filosofi» eller «filosofi». 

Særs få skoler har dette programfaget og dermed blir det få plasser. Filosofi er en særs liten 

del av religion og derfor er ikke det ett aktuelt praksisfag. Og det er et fag som alt har 

utfordringer, sjå pkt. 2. 

For ungdomsskolen: her er uttalelsen på vegne av de signalene som er meldt inn i tiden 

representanten har vært i praksisutvalget.  

1. Religion: er et 1-timers fag i ett av 3 år. Derfor utfordrende med tanke på praksisplassering.  

2. Geografi: del av samfunnsfag - det blir større trykk på samfunnsfaget 

3. Mediefag: er ikke eget fag på ungdomsskolen. Kan med noen utdanningsretninger bli brukt 

nytta i norsk, samfunnsfag eller kunst og handverk i videregående skole, men ikke lett å 

plassere dem på ungdomstrinnet. 

4. Filosofi: blir vanskelig når det ikke er fag og når religion er et lite fag.  

På vegne av praksisfeltet ber representanten om at det blir tatt hensyn til at praksis er en del av 

utdanningsløpet på PPU.  Inntaket må derfor ta omsyn til at skolene ikke kan gi tilbud om 

uendelig mange plasser i de overnevnte fagene.  Her har inntaket i inneværende år i de nevnte 

fagene vært for store, sett fra praksisskolenes perspektiv. Skolen må også ta hensyn til elevene i 

klassen (det kan være årsaker til at en ikke ønsker studentene i klassene) og læreren/ veilederne 

sin totale arbeidsbelastning (og det er derfor mulig at det kan være år hvor en lærer ikke skal ha 

praksisstudenter).  

Tilgjengelig praksis 

Praksisutfordringen er ikke en utfordring UiB kan løse alene, men må løses sammen med skoleeier og 

de enkelte skolene.  

Ettfagsmodellen operer ikke i et vakuum. Den henger sterkt sammen med tofagsmodellen, men også 

5LU.  Enhver student som er tatt opp på PPU eller 5LU må være sikret en praksisplass – og at 

praksisopplæringen skal være av god kvalitet.  

De senere årene har UiB presset antallet praksisplasser til det maksimale av kapasiteten dagens 

avtaler rommer.  Det har vært krevende å oppdrive tilstrekkelig antall praksisplasser, og noen 

praksisplasser har også blitt tildelt på overtid – som har ført til misnøye blant studentene. Dette 

trykket vil øke ettersom studenttallet øker.  

Utfordringen for emner som tilbys i ettfagsmodellen er ikke bare tilgangen på praksisplasser, men 

også praksistimetallet. Det er utfordrende å nå timetallet på 30 praksistimer (opprinnelig 60) for 

emner som er svært små fag i den videregående skole og ungdomsskolen.  Blant annet har studenter 

som har geografi kun fått 12 / 24 timer i skolen (av 30, opprinnelig 60). Religion er en annen 
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utfordring ettersom faget ikke tilbys på yrkesfaglige studieretninger og kun har 3 ukentlige timer i 3. 

klasse på studiespesialiserende.  Medievitenskap og filosofi er også utfordrende emner å få fylt 

timetallet til. 

Det vil være utfordrende å få nok praksisplasser i ungdomsskolen i vårsemesteret, da flere av 

disiplinfagene (historie og samfunnsfag) er deler av ett og samme fag i ungdomsskolen. At 

studenttallet er rekordstort gjør utplassering ytterligere utfordrende.  

Skjemaet nedenfor viser hvor mange praksisplasser som behøves i de forskjellige emnene i PPU-

heltid, PPU-deltid og 5LU høsten 2018 og våren 2019. Det reelle tallet studenter som er ute i praksis 

til enhver tid vil variere. Som det kommer frem i skjemaet krever ikke alle emnene at studentene er 

ute i skolen hver dag i praksisperioden. For eksempel er det i emnet LAPRA101 fremmedspråk 26 

studenter og 8 praksisuker. I løpet av disse ukene skal studentene kun være i praksis 28 dager av 40 

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

 

UGS 
             

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

KOPRA101 HF 120 120                   8 120 

KOPRA101 MN 45                     5 45 

KOPRA102 MN   38 38 38   38 38         5 38 

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

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

LAPRA101 nordisk   27 27 27   27 27 27       28 27 

PPUDEL101 30 30 30 30               10 30 

PPUDEL103 14 14 14 14   14 14 14 14     20 14 

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

VGS 
             

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

KOPRA102 HF       116               4 116 

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

KOPRA103 MN     41 41   41 41 41 41     5 41 

KOPRA103 språk       11   11 11 11 11     8 11 

PPUPRA101     251 251   251 251 251 251 251   30 251 

Antall studenter     292 419   367 367 367 367 251   55 483 

 

Ressurser  

Fakultetene har i to omganger levert oversikter vedrørende dimensjonering og ressurser, henholdsvis 

mars 2018 og desember 2018.  

I møtet 19. desember var det forståelse i evalueringsgruppen for at måltallene skal opprettholdes for 

de kommende årene, men det ble også påpekt at dette kan være utfordrende med tanke på dagens 

ressurssituasjon når man ser på fakultetenes oversikter.  HF skriver i sin tilbakemelding i mars 

følgende:  
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Å fylle alle de 153 studieplassene knyttet til PPU betyr for HF i en tofagsmodell å tilby 306 

plasser på fagdidaktikktilbudene samlet. Det fins ikke tilstrekkelige ressurser knyttet til 

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

ettfagsmodell gir et noe annet bilde, men ressursene til praksisbesøk vil likevel ikke være 

dekket innenfor fakultetets faste ressurser. 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet problematiserte også ressurssituasjonen i sitt brev fra mars 

2018:  

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

(samfunnskunnskap) begrenset av undervisningsressursene på dette faget. Det er også slik at 

undervisningsressursene for de øvrige emnene til dels brukes til å opprettholde tilbudene, selv 

om plassene ikke fylles opp. 

Omdisponering av studieplasser 

I evalueringsgruppen er det enighet om at omdisponering av studieplasser er i utkanten i gruppens 

mandat. Ettersom omdisponeringsdebatten like fullt er en del av den samlede aktuelle debatten om 

lektorutdanningene vil gruppen minne om den. For selv om evalueringsgruppen primært har sett på 

ettfagsmodellen, mener gruppen at denne ikke kan ses uavhengig av lektorutdanningene for øvrig. 

Det er de samme miljøene, de samme fagpersonene og de samme praksisskolene som er involvert i 

samtlige av disse utdanningsprogrammene.  

Selv om evalueringsgruppen ikke gir noen direkte anbefaling med hensyn til omdisponering av 

studieplasser, påpeker den at en eventuell omdisponering kan få ringvirkninger også for 

ettfagsmodellen. Dersom noen studieplasser for eksempel omdisponeres til ppu-plasser i 

spesialpedagogikk, er det mulig at det vil komme søkere derfra til ettfagsmodellen. Det kan i så fall 

innebære nye utfordringer med hensyn til praksisplassering. Studieplasser som eventuelt 

omdisponeres til 5LU vil falle utenfor praksisplassproblematikken ettersom alle studenter på 5LU har 

to undervisningsfag. 

For å kontekstualisere dette med omdisponering gjengis et par klipp fra svarene som Humanistisk 

Fakultet og Matematisk-Naturvitenskapelig fakultet kom med i sine svar desember 2018. 

I brev datert fra HF 13/12 skrives det følgende:   

En omdisponering av studieplasser på PPU til studieplasser på lektor vil både utnytte eksisterende 

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

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

lettere å finne nye praksisplasser. Engelsk har de siste årene kompensert for et lavt opptak til tysk og 

fransk som fag I, men et opptak på 10 studenter årlig på spansk vil kunne redusere inntaket på 

engelsk noe. 

MN svarte følgende i desember:  

Videre er vi positiv til å overta plasser på PPU heltid fra andre fakultet, forutsatt at praksisplasser ikke 

er en begrensning og ressurser følger med. Fakultetet stiller seg også positiv til å omfordele PPU-

plasser til 5LU, der vi har gode søkertall. Det kan her være aktuelt med omgjøring til 1-2 plasser på 

5LU. 
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Anbefalinger  

Varige, faglig funderte løsninger 
Ettfagsmodellen er kommet for å bli. Det er viktig at den videreføres og videreutvikles på en måte 

som sikrer at den fremstår som et utdanningstilbud som er likeverdig med UiBs øvrige 

lektorutdanninger i omfang, innhold og kvalitet.  

En rekke forhold høsten 2018 gjorde det nødvendig å innføre en rekke midlertidige løsninger for å 

sikre at studentene får gjennomført sine studier.  Det er blant annet blitt midlertidig innført:  

- Større praksisgrupper  

- Redusert timetall i praksis for ettfagsmodell studenter (fra 60 til 30) 

Evalueringsgruppen er enig i at tiltakene var både nødvendige og riktige, situasjonen tatt i 

betraktning. Det handler om forhold som at det var vanskelig å fylle praksistimetallet i små skolefag, 

at det måtte gis tilbud om tilstrekkelig didaktikkundervisning for ettfagsmodellstudentene og at det 

måtte gjøres grep for å følge studentene opp i praksis. Uten tiltak på disse feltene ville det blitt 

vanskelig eller umulig å gi PPU-studentene, særlig dem som er tatt opp på ettfagsmodellen, en PPU-

opplæring som svarer til UiBs beskrivelse av programmet. UiB skal tilby en profesjonsutdanning som 

setter studentene i stand til å gå ut i arbeidslivet med visshet om at de har det som kreves for å 

fungere i yrket. Omfanget til praksis har økt ved innføring av nye rammeplaner både for PPU og 5LU, 

og intensjonen med økt praksis er å gi studentene mer øving og realistiske erfaringer de kan ta med 

seg til yrkeslivet. Det vil være svært uheldig om UiB overser de politiske signalene i rammeplanen og 

reduserer omfanget av praksis i (noen av) sine lektorutdanninger.  

Evalueringsgruppen vil ytre en generell bekymring for at de midlertidige tilpasningene vil bli gjort 

varige. Tilpasningene ble til dels ble gjort ad hoc for å løse akutte utfordringer høsten 2018 og kan 

ikke sies å være resultat av grundig faglig arbeid i miljøene som er involvert i lektorutdanningene. 

Dersom tilpasningene blir gjort til varige ordninger, er det etter gruppens syn en reell fare for at det 

som var fornuftig i en akutt situasjon på lengre sikt vil forringe kvaliteten til PPU–utdanningen.  

Evalueringsgruppen anbefaler at det på sikt lages varige og helhetlige, faglig funderte løsninger som 

vil styrke kvaliteten i utdanningen. De midlertidige løsninger er til dels som nødløsninger å betrakte. 

Helhetlige, faglig funderte løsninger er nødvendige for at samfunnsoppdraget vårt om å utdanne 

profesjonsutøvere opprettholdes. 

Praksis  
På evalueringsgruppens møte 19. desember ble det understreket at det er viktig at praksisbesøkene, 

deres frekvens, lengde ol. blir mer helhetlig for at universitetet skal kunne tilby en 

profesjonsutdanning av god kvalitet. Slik praksisopplæringen i dag er organisert er det også svært 

utfordrende, både for didaktikere, pedagoger og for praksisskolene at det er ulik modell for praksis 

for HF-studenter og MN-studenter.   

Det bør etter evalueringsgruppens syn arbeides på tvers av fakultetene for å omstille til en mer 

helhetlig plan for praksis i lektorutdanningene.  Dette vil lette på belastningen for skolene, og i 

forlengelsen gjøre planleggingen av praksis lettere og styrke samarbeidet mellom fakultetene og 
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studentene, så vel som samarbeidet mellom universitetet og praksisskolene. En helhetlig 

praksismodell vil kunne bidra til å styrke kvaliteten på UiBs lektorutdanninger. 

Rekruttering av praksisplasser 
Arbeidet praksisutvalget har satt i gang med å rekruttere flere praksisplasser må videreføres. Vi 

trenger flere praksisplasser. Evalueringsgruppen har forståelse for praksiskontorets innspill at det tar 

tid å bygge relasjoner til skolene, og at skolene får tillit til UiB.   

Det er viktig at det opprettholdes en god dialog med skoleeiere og at rekruttering av praksisplasser 

prioriteres av alle som er involvert i lektorutdanningen.   

Dimensjonering  
For at ettfagsmodellen skal fungere optimalt, er det nødvendig at dimensjoneringen til de enkelte 

didaktikkfagene overholdes. Det er forståelse for at måltallene som er satt skal nås, men det er ikke 

mulig å tilby en lektorutdanning av god kvalitet dersom det ikke er tilgjengelig praksisplasser eller 

ikke mulig å fylle timetallet i praksis.  Dette er jfr. tilbakemeldingene fra fakultetene mars 2018 samt 

desember 2018.  

En nøktern overbooking er forståelig slik at en sikrer at studieplassene blir fylt. Men en ekstrem 

overbooking slik det ble gjort i 2018 i for eksempel historie (det var meldt at 40 plasser var mulig å 

sikre praksis til, det ble gitt tilbud til 147 og 90 takket ja) gjør det umulig å gi studentene den 

utdanningen de har rett og krav på etter UiB sine retningslinjer.  

Religion og filosofi er eksempler på didaktikkfag som vil være spesielt sårbare når det blir tatt inn 

betydelig flere studenter enn fagene er dimensjonert for. Hovedutfordringen er knyttet til 

praksisopplæringen, men når overbookingen er så voldsom som den inneværende studieår var for 

historie, oppstår det betydelige utfordringer også for undervisningen lokalt på universitetet. Dette 

gjelder også for pedagogikk, der eventuell overbooking i didaktikkfagene akkumuleres.   

Dimensjoneringsspørsmålet kan i prinsippet også være knyttet til ressurssituasjonen lokalt på 

universitetet og ikke til praksisopplæringen. Dette vil være en utfordring det er langt lettere å møte 

enn utfordringer i praksisopplæringen. Det virker for eksempel fornuftig å se 

undervisningssituasjonen ved det enkelte institutt mot de tilgjengelige undervisningsressursene. Det 

kan være aktuelt å øke disse ressursene ved enkelte institutter. 

Emner som bør utgå fra ettfagsmodellen kommende studieår 

Evalueringsgruppen er enig med Det Samfunnsvitenskapelige fakultet i at geografi ikke bør inngå 

som emne i ettfagsmodellen. På grunn av at antallet undervisningstimer i faget i skolen er så lavt får 

ikke studentene nok praksis i videregående skole, og det vil heller ikke være mulig å oppfylle det 

reduserte kravet til praksisomfang (30 timer). Situasjonen vil være like vanskelige i ungdomsskolen. 

Det er ikke ønskelig å tilby ettfagsmodellen i et emne der universitetet ikke kan gi det 

opplæringstilbudet studentene ifølge programmets emneplaner skal få. Det er viktig at de nevnte 

emnene inngår i tofagsmodellen for å sikre en variert profesjonsutdanning som reflekterer fagene 

som tilbys i skoleverket.  

Mediefag er et stort skolefag, da medier og kommunikasjon er et programfag på VGS. Situasjonen er 

derimot slik at det er få skoler i Hordaland som tilbyr mediefag. Og det er dermed ikke praktisk mulig 

å få fylt timetallet til ettfagsstudenter i medievitenskap. Medievitenskap bør derfor ikke inngå i 

ettfagsmodellen på nåværende tidspunkt.  
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Humanistisk Fakultet, som også tilbyr didaktikk i fag som er små i skolen og som derfor potensielt 

burde unntas fra ettfagsmodellen, melder at for dette fakultetets er for tidlig å vurdere hvilke emner 

som skal inngå i ettfagsmodellen i studieåret 2018/2019. Det er behov for et bredere 

erfaringsgrunnlag før en kan komme med klare anbefalinger. Evalueringsgruppen mener at det så 

vidt det er mulig bør vises respekt for denne faglige vurderingen. SVs representant tar imidlertid 

dissens fra denne vurderingen. Etter hans syn har religion og filosofi de samme problemene som 

geografi har. Han hevder at disse fagene derfor bør tas ut av ettfagsmodellen, slik SV foreslår for 

geografi (jf. innspillet fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ovenfor).  

I de tilfeller der studenters timetall i praksis ikke kan fylles pga. av fagets størrelse i skolen, ser 

gruppen to muligheter: Man kan for det første på overordnet nivå, i styringsgruppen, bestemme at 

visse fag skal unntas fra ettfagsmodellen. For det andre kan man foreta løpende vurderinger på faglig 

og administrativt nivå, basert på søkertall i de enkelte didaktikkemnene og tilgjengelige 

praksisplasser. Begge deler vil kunne variere fra år til år. Derfor kan det være mer hensiktsmessig at 

vurderingene foretas løpende enn å satse på den mindre fleksible varianten er styringsgruppen tar 

disse avgjørelsene. Evalueringsgruppen understreker betydningen av at de faglig ansatte, 

praksiskoordinatorene og praksisfeltet foretar vurderingene i fellesskap dersom man går for denne 

mer fleksible varianten. Gruppen mener ellers at det virker rimelig å regulere opptak til 

ettfagsmodellen etter hvorvidt det fra år til annet er mulig å tilby praksisplasser. Søkere med ett fag 

som er lite i skolen og som formelt er kvalifiserte til opptak på ettfagsmodellen kan ikke tas opp uten 

at vi vet at vi kan tilby dem tilstrekkelig praksisopplæring.  

Studentopptak 
Inneværende år har man kartlagt opptakskriteriene til lektorutdanningene ved ulike læresteder. Det 

viser seg at flere av UiBs søsterinstitusjoner har mer fleksible opptakskrav enn UiB. En justering av 

opptakskravene ved UiB i retning av større fleksibilitet vil kunne gjøre det lettere å fylle måltallene 

for lektorutdanningene. Det vil for eksempel kunne bli lettere for flere studenter å bli tatt opp på 

tofagsmodellen, som evalueringsgruppen anser som en bedre og mer adekvat utdanning enn 

ettfagsmodellen og som derfor bør tilbys flest mulig. Dermed unngår man i større grad enn med 

dagens reglement den uheldige situasjonen at studenter med to skolefag i fagkretsen søker opptak 

på ettfagsmodellen fordi de ikke har den emnekombinasjonen UiB forlanger i det andre skolefaget 

sitt.  

Alt, inkludert rapporter fra skolene, tilsier at kandidater med mer enn et undervisningsfag i 

fagkretsen vil komme til å undervise også i fag(et) de eventuelt ikke har fagdidaktikk utdanning i. Fra 

et faglig synspunkt ser gruppen det som sterkt ønskelig at skoleverkets lærere har formelle 

kvalifikasjoner i fagene de underviser i. Et noe mer fleksibelt opptaksreglement ved UiB vil kunne 

bidra i denne retning. Fleksibiliteten kan for eksempel økes ved at man leser de ulike fagenes 

emneplaner ved de ulike høyere utdanningsinstitusjonene opp mot skolens læreplanverk og grundig 

vurderer hva som kan være relevant fagkunnskap i de ulike skolefagene. Det er særlig nyttig å 

relevant å foreta en slik vurdering nå som det er nye fagplaner på trappene i skoleverket.  

Argumentet om at det er uheldig at fremtidige lærere etter alt å dømme vil måtte undervise i fag de 

har studert, men som de ikke har didaktikkopplæring i, og at flest mulig derfor bør få tilbud om plass 

på tofagsmodellen heller enn på ettfagsmodellen, tilsier også at det kan være fornuftig å se på 

karakterkravene i opptaksreglementet og eventuelt justere disse. 
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Prioritering av tofagsmodellen 
Evalueringsgruppen anbefaler på det sterkeste at søkere til tofagsmodellen automatisk prioriteres 

fremfor søkere til ettfagsmodellen. Det vil være ønskelig at alle som har to skolefag i fagkretsen må 

søke tofagsmodellen.  

Informasjon 
Det er viktig at universitetet gir god og grundig informasjon om de ulike modellene i alle fora, for 

eksempel på utdanningsmesser og på sine egne nettsidepresentasjoner av lektorutdanningene. Det 

vil være ønskelig at man her gir en direkte, gjerne begrunnet, anbefaling av tofagsmodellen, der 

hovedargumentet naturligvis er at den gir kandidatene en langt sterkere stilling på arbeidsmarkedet 

enn ettfagsmodellen gjør.  

 

Oppsummering  

UiB har gjort endringer på strukturer i utdanningen som gjorde at vi klarte å møte det store antall 

studenter. Endringene var imidlertid noe som man raskt måtte få på plass, og er et resultat av å møte 

en utfordring som krevde umiddelbar løsning og ikke basert på veloverveide og faglige vurderinger 

Evalueringsgruppen har jobbet med en kort tidsfrist, og det har vært få møter. Dette bærer 

evalueringsrapporten preg av.  Ettfagsmodellen er heller ikke gjennomprøvd et helt studieår da 

vårsemesteret 2019 gjenstår. Det er derfor vanskelig å forskuttere hvordan for eksempel 

praksisutplasseringen i ungdomskolene blir våren 2019.  

  

Hva har fungert:  

 Pga. ad hoc-tilpasninger studieåret 2018/2019 har vi klart å endre retningslinjene slik at vi 

ikke skaper vanskeligheter for egne studenter ved å opprettholde krav de ikke kan oppnå (60 

undervisningstimer i faget sitt).  

 Endring av praksisbesøk for didaktikere ved HF for å kunne ha en realistisk arbeidsmengde.  

 

Utfordringer som må prioriteres 

 Det må utarbeides faglig funderte, helhetlige opplegg med tanke på de facto antall 

praksistimer og praksisdager, vurdering, veiledning, besøk fra de faglig ansatte på 

universitetet etc. På tilsvarende vis må opplæringstilbudet i de ulike didaktikk- og 

pedagogikkemnene være likeverdig i innhold og omfang pr studiepoeng. Oppleggene skal 

ikke være like på detaljnivå, ettersom det finnes faglige behov, knyttet til de enkelte fagenes 

egenart, som det må tas hensyn til, men det må være en felles retning og forståelse i 

lektorutdanningene generelt og på ppu spesielt, uavhengig av hvilke(t) fag studentene er tatt 

opp på og uavhengig av om de følger ettfags- eller tofagsmodellen. Begge modellene inngår i 

ett og samme studieprogram og da må det være en tanke om hva vi ønsker at dette skal 

kjennetegnes ved og hva utdanningen skal inneholde.  

 Fagkravene til opptak på PPU bør justeres slik at flest mulig studenter kan tas opp på 

tofagsmodellen.  
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 Informasjonen om PPU må bli grundigere og tydeligere slik at potensielle søkere oppfatter at 

det er viktig å ha to undervisningsfag og dermed søker tofagsmodellen.  
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Notat 

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
Møte: 18. januar 2019      ephorte: 19/680 
___________________________________________________________________ 
 
Høsten 2018 har som kjent vært utfordrende for PPU – utdanningen fordi dette var siste 

opptak med bachelor som kvalifikasjonskrav, samtidig som det var første opptak til ettfags – 

PPU.  

Ved 2018 opptaket var det følgende fordeling:  

135 studenter til tofagsmodellen  

122 studenter til ettfagsmodellen  

257 totalt  

Det ble erfart at en rekke av studentene som ble tatt opp på ettfagsmodellen, i realiteten 

hadde 2 undervisningsfag.  I noen tilfeller var dette studenter som søkte på tofagsmodell, 

men hadde utdanning i fag 2 fra en ekstern utdanningsinstitusjon. De med ekstern utdanning 

ble i mange tilfeller vurdert å ikke være kvalifiserte til opptak i emnet.  

Det er ønskelig at flest mulig studenter skal være kvalifiserte til tofagsmodellen. I den 

forbindelse er det hensiktsmessig å justere opptakskravene slik at de er mer fleksible.   

Opptakskvalitet og mengde i PPU ble diskutert av Styringsgruppen for lektorutdanningen i 

møtet 6. november, hvor det var enighet om at kravene må tilpasses for å sikre flest mulig 

kvalifiserte søkere.   

Brev ble sendt til fakultetene 10.01.2019 for å forankre de foreslåtte endringene.  

Vurdering  

2018/2019 har er et unntaksår, og det vil trolig være færre søker 2019/2020 grunnet 

innføring av Master – som opptakskrav.  

Med hensyn til praksis (både utplassering og timetall) er det hensiktsmessig å sikre at flest 

mulig får opptak til to-fagsmodellen, men også at flest mulig av de som søker er kvalifisert.  

Opptakskravene bør gjennomgås jevnlig, og neste runde bør være høsten 2019 hvor 

fagmiljøene bør få lengre tid til å vurdere kravene. Det bør fastsettes en fast frist om høsten 

for innmelding / oppdatering av fagkrav til PPU som er kjent for fagmiljøene.  

 

Forslag til vedtak 

Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar de framlagte endringene til opptakskrav til 

Praktisk pedagogisk utdanning.   

I de tilfeller søkeres fagbakgrunn må vurderes av fagmiljøene bes det om at dette gjøres av 

fagdidaktikeren som godkjenner at fagbakgrunnen er relevant for skolefagene.  

 

 

10.01.2018/DEFL  
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Foreslåtte endringer til: Fagkrav til opptak PPU  

  

 

Fag Gjeldende Foreslått endret til  

Religion Årsstudium i religionsvitskap frå 

UiB kvalifiserer for opptak. Andre 

årsstudium/utdanningar blir 

vurdert etter søknad. 

Årsstudium i religionsvitskap / 

religionshistorie eller tilsvarande 

religionsstudier fra andre institusjoner 

kvalifiserer for opptak. Inntil 15 stp. av 

totalt 60 kan alternativt være innen 

filosofi, etikk, idéhistorie, 

livssynskunnskap. Andre 

årsstudium/utdanningar blir vurdert etter 

søknad 

Historie Minimum 60 studiepoeng i 

historie. 

Ingen endring  

Tysk Minimum 60 studiepoeng i faget, 

der 30 studiepoeng må vere 

innanfor tysk lingvistikk. 

Undervisningsspråket skal ha 

vore tysk. Språklige begynnarkurs 

blir ikkje godkjent. Årsstudium i 

tysk frå UiB kvalifiserer for 

opptak. Andre 

årsstudium/utdanningar blir 

vurdert etter søknad. 

Minimum 60 studiepoeng i tysk. Av dei 60 

studiepoenga må minimum 30 vere 

språklege emne. 30 studiepoeng kan vere 

innan språk, litteratur og/eller kultur. 

Undervisningsspråket skal hovudsakleg ha 

vore tysk. Språklege begynnarkurs blir 

ikkje godkjende. 

Spansk  Minimum 60 studiepoeng 

innanfor spansk språk og 

spansk/latinamerikansk 

kulturkunnskap og/eller 

spansk/latinamerikansk litteratur. 

Undervisnina 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. 

Minimum 60 studiepoeng innanfor spansk 
språk og spansk/latinamerikansk 
kulturkunnskap og/eller 
spansk/latinamerikansk litteratur. 
Av dei 60 studiepoenga må minimum 20 

være språklege emne, og 20 være 

litteraturemne, 20 studiepoeng kan være 

innan språk, litteratur eller 

kultur/samfunnsfag. Undervisninga og 

pensumet skal ha vore på spansk. 

Språklege begynnarkurs blir ikkje 

godkjende. 
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Fransk Minimum 60 studiepoeng i faget, 

der 30 studiepoeng må vere 

innanfor fransk lingvistikk. 

Årsstudium i fransk frå UiB 

kvalifiserer for opptak. Andre 

årsstudium/utdanningar blir 

vurdert etter søknad. 

Minimum 60 studiepoeng i fransk. Av dei 

60 studiepoenga må minimum 20 være 

språklege emne, og 20 være 

litteraturemne, 20 studiepoeng kan være 

innan språk, litteratur eller kultur 

/samfunnsfag. 

Italiensk Emna ITAL111, ITAL112, ITAL113 

og ITAL114 tilsvarar eit 

årsstudium, og kvalifiserer for 

opptak. Andre 

årsstudium/utdanningar blir 

vurdert etter søknad. 

Minimum 60 studiepoeng i italiensk. Av 

dei 60 studiepoenga må minimum 20 

være språklege emne, og 20 være 

litteratur, 20 studiepoeng kan være innan 

språk, litteratur eller kultur /samfunnsfag. 

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. 

Minimum 60 studiepoeng i engelsk. Av 

desse skal 30 vere språklege emne og 30 

vere emne innanfor litteratur og/eller 

kultur/samfunnsfag 

Norsk som 

andrespråk 

Årsstudium i norsk som 

andrespråk frå UiB kvalifiserer for 

opptak. Andre 

årsstudium/utdanningar blir 

vurdert etter søknad. 

Årsstudium i norsk som andrespråk frå UiB 

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 

60 studiepoeng norskemner (på 
morsmålsnivå). 
 

- Av de 60 studiepoengene må 
minimum 20 være 
norsk/nordiske språkemner og 
20 være norsk/nordisk litteratur. 
De 20 siste studiepoengene kan 
være norsk/nordiske emner 
innenfor språk, nordisk litteratur, 
norsk som andrespråk eller 
litteraturvitenskap.  

 
- Studenten må ha avlagt 

eksamen både på bokmål og 
nynorsk. 
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mastergrad i allmenn lingvistikk 

må supplere med to emne frå 

nordisk litteratur for å kvalifisere. 

Andre årsstudium/utdanningar 

blir vurdert etter søknad 

 
 

Filosofi Årsstudium i filosofi frå UiB 

kvalifiserer for opptak. Ein 

kombinasjon av filosofi og 

idehistorie, der filosofi utgjer 

minimum 30 studiepoeng, 

kvalifiserer også for opptak. 

Andre årsstudium/utdanningar 

blir vurdert etter søknad. 

Årsstudium i filosofi. Ein kombinasjon av 

filosofi og idehistorie, der filosofi utgjer 

minimum 30 studiepoeng, kvalifiserer 

også for opptak 

Matematikk Minst 60 studiepoeng i 

matematikk og statistikk på 

universitetsnivå. Du som søker 

står ansvarlig for å dokumentere 

at du har oppnådd studiepoeng i 

emner som minst dekker 

fagområdene fra listen nedenfor. 

Fagområdene på listen må være 

forholdsvis jevnt fordelt, og ikke 

dominert av et fagområde. 

Dersom ikke alle fagområdene 

inngår i søknadsgrunnlaget, 

gjøres ei helhetlig vurdering av 

den enkelte søkers fagbakgrunn. 

Studenter med matematikk fra 

økonomiutdanning og 

ingeniørutdanning fra høgskole 

må få vurdert 

matematikkemnene i hvert enkelt 

tilfelle. 

 

Liste over fagområder som må 

dekkes: 

•Kalkulus 

•Analyse 

•Lineær algebra 

•Statistikk 

Ingen endring.  

Biologi Minimum 60 studiepoeng i 

biologi/molekylærbiologi på 

universitetsnivå. Du som søker 

står ansvarlig for å dokumentere 

at du har oppnådd studiepoeng i 

Ingen endring.  
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emner som minst dekker 

fagområdene fra listen nedenfor. 

Fagområdene på listen må være 

forholdsvis jevnt fordelt, og ikke 

dominert av ett fagområde. 

Dersom ikke alle fagområdene 

inngår i søknadsgrunnlaget, 

gjøres en helhetlig vurdering av 

den enkelte søkers fagbakgrunn.  

 

Liste over fagområder som må 

dekkes: 

• Evolusjon 

• Økologi 

• Organismebiologi (zoologi, 

botanikk, mikrobiologi) 

• Cellebiologi  

• Molekylærbiologi  

• Fysiologi 

• Felt- og laberfaring 

 

Kjemi Minimum 60 studiepoeng i kjemi 

som dekker generell kjemi, 

uorganisk kjemi, organisk kjemi, 

fysikalsk kjemi og analytisk kjemi. 

Emner innen molekylærbiologi 

kan gå inn som erstatning for 

fysikalsk kjemi eller analytisk 

kjemi. Emnekombinasjonen må 

inneholde minst 20 studiepoeng 

emner der det inngår praktisk 

laboratoriearbeid. 

 

Ingen endring.  

Fysikk  Minst 60 studiepoeng i fysikk på 

universitetsnivå. Du som søker 

står ansvarlig for å dokumentere 

at du har oppnådd studiepoeng i 

emner som minst dekker 

fagområdene fra listen nedenfor. 

Fagområdene på listen må være 

forholdsvis jevnt fordelt, og ikke 

dominert av et fagområde. 

Dersom ikke alle fagområdene 

inngår i søknadsgrunnlaget, 

gjøres ei helhetlig vurdering av 

Ingen endring.  
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den enkelte søkers fagbakgrunn. 

Studenter med ingeniørutdanning 

fra høgskole må få vurdert 

fysikkemnene i hvert enkelt 

tilfelle. 

 

Liste over fagområder som må 

dekkes: 

Moderne fysikk 

Mekanikk 

Termodynamikk 

Elektromagnetisme 

Laboratoriekurs i fysikk 
 

Naturfag  Minimum 90 studiepoeng i 

naturvitenskapelige emne med 

minimum 15 studiepoeng 

relevant utdanning i hvert av 

fagene fysikk, kjemi, biologi på 

universitetsnivå. Du som søker 

står ansvarlig for å dokumentere 

at du har oppnådd studiepoeng i 

emner som minst dekker 

fagområdene fra listen nedenfor. 

I biologi må evolusjon og økologi 

dekkes, samt at i tillegg må være 

en viss bredde i den biofaglige 

kompetansen, f.eks. innen 

organismebiologi (zoologi, 

botanikk, mikrobiologi), 

cellebiologi, molekylærbiologi og 

fysiologi.  

I kjemi må generell kjemi 

tilsvarende KJEM110 være 

dekket. I tillegg må det være 

ytterligere fordypning i enten 

organisk eller uorganisk kjemi 

tilsvarende minst 5 studiepoeng 

I fysikk må generell mekanikk, 

elektrisitet-, varmelære være 

dekket. 

 

Minimum 90 studiepoeng i 

naturvitenskapelige emne med minimum 

15 studiepoeng relevant utdanning i hvert 

av fagene fysikk, kjemi, biologi på 

universitetsnivå. Du som søker står 

ansvarlig for å dokumentere at du har 

oppnådd studiepoeng i emner som minst 

dekker fagområdene fra listen nedenfor. 

I biologi må evolusjon og økologi dekkes, 

samt at i tillegg må være en viss bredde i 

den biofaglige kompetansen, f.eks. innen 

organismebiologi (zoologi, botanikk, 

mikrobiologi), cellebiologi, 

molekylærbiologi og fysiologi.  

 I tillegg må det være ytterligere 

fordypning i enten organisk eller uorganisk 

kjemi tilsvarende minst 5 studiepoeng 

I fysikk må generell mekanikk, elektrisitet-

, varmelære være dekke6 
 

                                                           
6 Her vil det komme noen endringer vår 2020 jfr. sak 17/14857, hvor følgende setning skal tilføres «I kjemi må 

generell kjemi tilsvarende KJEM110 være dekket»  

https://www.uib.no/nb/emne/KJEM110
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Geofag Søker må ha minimum 60 stp i 

geofaglige emner, som skal dekke 

innføring i geologi og geofysikk, 

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). 

 

Ingen endring. 

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. 
 

Ingen endring. 

Samfunnsfag 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: 

Ingen endring.  
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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 

http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-AORG#uib-tabs-construction
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-AORG#uib-tabs-construction
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-SAPO
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-SAPO
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-SOS
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-SANT
https://www.uib.no/nb/emne/SAMPOL105
https://www.uib.no/nb/emne/SAMPOL106
https://www.uib.no/nb/emne/SAMPOL107
https://www.uib.no/nb/emne/MET102
https://www.uib.no/nb/emne/SOS101
https://www.uib.no/nb/emne/SOS103
https://www.uib.no/nb/emne/MET102
https://www.uib.no/nb/emne/AORG104
https://www.uib.no/nb/emne/AORG103
https://www.uib.no/nb/emne/AORG107
https://www.uib.no/nb/emne/AORG101
https://www.uib.no/nb/emne/MET102
https://www.uib.no/nb/emne/AORG101
https://www.uib.no/nb/emne/MET102
https://www.uib.no/nb/emne/SANT102
https://www.uib.no/nb/emne/SANT103
https://www.uib.no/nb/emne/SANT104
https://www.uib.no/nb/emne/SANT105
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-AORG
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-AORG
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-SAPO
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-SAPO
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Sosiologi 

Sosialantropologi 

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? 

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. Merk 

at rene grader i markedsføring, 

økonomi og samfunnsøkonomi 

ikke godkjennes alene som 

opptaksgrunnlag til 

samfunnskunnskapsdidaktikk 

Mediefag Søker må ha minst 60 

studiepoeng fordypning i 

medievitenskap. Det er krav til 

sammensetningen 

Ingen endring. 

http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-SOS
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-SANT
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-S%C3%98K
https://www.uib.no/nb/emne/ECON110
https://www.uib.no/nb/emne/ECON130
https://www.uib.no/nb/emne/ECON210
https://www.uib.no/nb/emne/ECON230
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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: 

Geografi Søker må ha minst 60 

studiepoeng fordypning i 

geografi. Det er krav til 

sammensetningen avemner/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 

Ingen endring. 

IT 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: 

Ingen endring. 

 

 

 

 

http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-INFO
http://www.uib.no/studieprogram/%C3%85RSV-INFO

