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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
 
 

Protokoll møte i programrådet for lektorutdanningen, møte 
2 2017 
 
Tidspunkt: 21. februar 2017, Kl. 10.00–12.00          
Møtested: Glasshuset, Langesgt. 1-2  
 
Tilstede:  
Mette Andresen (leder), Bjarte Reidar Furnes (PSY), Heming Gujord (vara HF), Marianne 
Jensen (settevara MN), Rune Klevjer (SV), Jon Asgeir Torsvik (vara IL studentrepresentant), 
Bård Emil Danielsen (PPU-studentrepresentant). 
 
Observarører:  
Svein Ivar Angell (leder praksisutvalget), Bjørg Hildeskår (vara for UiB Videre) 
 
Administrasjonen: 
Tove Steinsland (SA) 
 
Forslag til dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
II Godkjente protokoller fra tidligere møter 
Godkjent protokoll fra møtet 20. januar ble sendt ut med møtepapirene.  
III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 

 Åpent møte om lektorutdanningen 9. mars: Medlemmene ble oppfordret til å bidra til 
økt påmelding ved eget fakultet. Det blir i tillegg sendt ut en påminning til 
målgruppen.   

 
       

Sak 8/17 Ny (revidert) studieplan for PPU, etter forskriften for ny   
rammeplan, av 21.12.15 
I forbindelse med innføringen av ny forskrift til rammeplan for PPU, ble det nedsatt en 
arbeidsgruppe som fikk i oppgave å utarbeide en ny studieplan i samsvar med den nye 
rammeplanen. Arbeidsgruppen ble samtidig bedt om å foreslå nye former for samarbeid og 
arbeidsmåter/organisering for PPU med virkning fra høsten 2017.  Forslag til studieplan er 
sendt fakultetene for innspill, og planen er bearbeidet etter dette. I denne saken ble forslag til 
studieplanen lagt fram for programrådet for innspill før den går til endelig behandling i 
fakultetsstyret.  
 
Det kom følgende innspill:  

 Det er fint at studieplanen er relativt åpen, slik at en del konkretiseringer kan gjøres 
på emnenivå.  
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 HF melder i sin uttale at det er ønskelig at valg av vurderingsform innad på emner 
vurderes avskaffet. En innvending mot å avskaffe ordningen er at ordningen gir 
valgmuligheter for studentene. Valgmulighet gjør at de har større handlefrihet i 
hvordan de legger opp arbeidet sitt. 

 Det er fordeler og ulemper med begge variantene. Det som er særlig viktig er at 
læringsutbyttebeskrivelsene og vurderingsformer henger sammen, slik at 
vurderingsformene måler det de er ment å måle.  

 MN ønsker ikke et rigid system på valg av vurderingsformer.  
 Krav om varierte vurderingsformer bør gå fram av studieplanen.  
 Det ble vist til et eksempel der studentene må skrive to prosjektoppgaver på totalt 

16 000 ord i løpet av 6 uker. Dette taler for at vurderingsregimet må sees i forhold til 
totaliteten i programmet.  

 Praksisemnene gir ikke studiepoeng. Om ikke pedagogiske og fagdidaktiske emner 
tar hensyn til dette  medfører det en arbeidsbelastning som ikke alltid står i et rimelig 
forhold til antall studiepoeng. 

 Fokus på dimensjonering er viktig. Det er viktig å ikke lage større emner enn hva 
antall studiepoeng tilsier. 

 Det ble foreslått at temaseminar legges inn i praksisen. Formålet er at dette skal ta 
opp tema som er relevant for de ulike elementene i praksisen. Det er viktig at datoer 
for temaseminar legges før praksis planlegges. 

 På HF regnes allerede temaseminar som en del av praksisen og blir godskrevet som 
praksis.  

 
Oppfølging:  
En tverrfakultær arbeidsgruppe på lærerutdanningen utarbeidet en modell for sammenligning 
av arbeidsbelastning for studentene i 2008. Modellen er ikke tilpasset dagens 
emneoppbygging på lærerutdanningen og trenger derfor å revideres. Ansvarlig for revidering 
av studieplanen sender fakultetene skjemaet som kan brukes som utgangspunkt i vurdering 
av arbeidsbelastning/dimensjonering. Med utgangspunkt i modellen  kaller koordinator på 
MN en representant fra hvert av fakultetene inn til møte for å arbeide fram et felles 
rammeverk som er tilpasset emneplanene som gjelder på lærerutdanningsemnene i dag.  
Dette skal sikre oss sammenlignbar arbeidsbelastning ved likt antall studiepoeng. 
Representantene fra fakultetene diskuterer skjemaet ved eget fakultet i forkant av møtet. 
Etter møtet, blir revidert skjema sendt fakultetene for innspill.  
 
          
Sak 9/17 Programrevisjon: revisjon av studie- og emneplaner for PPU heltid  
Saken gjelder et arbeid som kan gjøres på emnenivå i forbindelse med at emnene skal 
tilpasses ny forskrift for rammeplan for PPU (sak 8). Samtidig har Utdanningsutvalget bedt 
om programmet revideres. På denne bakgrunn er det sendt ut forespørsel til alle 
emneansvarlige om revisjonen. Oppdraget er å revidere programmet, både i henhold til ny 
forskrift, samt punktene for programrevisjon i Studiekvalitetshåndboken.  I denne saken bes 
det om innspill til videre prosess. Rapporten skal til endelig behandling i Det psykologiske 
fakultets Kvalitetsutvalg for utdanning og evaluering tidlig sommer eller høst 2017. 
 
Det kom følgende innspill:  

 Dimensjonering og vurderingsformer bør tas opp som tema i revisjonen.  
 
Oppfølging: Ansvarlig for revisjonen sender brev til fakultetene der det henvises til tidligere 
brev om temaet, og der det bes om ytterligere opplysninger fra fakultetene. Det bes om 
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opplysninger knyttet til omfang av vurderingsformer og dimensjonering på emnene som 
inngår i ppu, og en vurdering av om omfanget av undervisningsaktiviteter står i et rimelig 
forhold til emnets dimensjonering.    
  
Sak 10/17 Evaluering av PPU- tilbakeblikk på drift, læringsutbytter og   
studentevalueringer av PPU de siste fem årene   
Hvert 5. år skal det gjennomføres en større evaluering av programmene Fristen for arbeidet 
er satt til mai/juni. Saken ble lagt fram for å få innspill på hvordan programevalueringen best 
kan gjøres, og hvilke kilder som kan brukes i arbeidet.  
 
Det kom følgende innspill:  

 Programsensorrapporten er i hovedsak knyttet til det integrerte lektorløpet, og kan i 
liten grad brukes i dette arbeidet. 

 Det kan komme innspill i det åpne møtet om lektorutdanningen 9. mars som kan være 
relevant for arbeidet. 

 Informasjonsflyten i utdanningsløpet bør være et tema. Studentene får informasjon fra 
tre ulike kilder. Dette blir mange personer å forholde seg til, og disse ser ikke alltid ut 
til å være koordinerte.   

 Det bør settes ned en arbeidsgruppe som skal arbeide fram en evaluering. 
 
Oppfølging: SA skriver brev til fakultetene der de bes om å oppnevne en representant til en 
arbeidsgruppe som skal arbeide med evalueringen. Medlemmer meldes direkte til Bjarte.  
 
 
Sak 11/17 Programsensorrapport - lektorutdanningen     
Rapporten fra koordinerende programsensor for lektorprogrammets for 2015 og 2016 ble lagt 
fram til orientering. Koordinerende programsensors rolle har blant annet vært å gjennomgå 
de årlige fakultære programsensorrapportene. I 2016 ble også den faglige kvaliteten i 
studieprogrammene vurdert, praksis kvalitetssikret og relevans for dagen skole vurdert. 
Programsensorrapporten er et eget tema i det åpne møtet om lektorutdanningen 9. mars.  
 
Det kom følgende innspill:  

 Vurdering og dimensjonering kan være aktuelle tema  
 
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 


