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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 
 

Protokoll fra møte programrådet for lektorutdanningen 
Møte 3 2017 
 
Tidspunkt: 30. mars 2017, Kl. 10.00–12.00          
Møtested: Langesgt 1, 2. etg.  
 
Tilstede:  
Mette Andresen (leder), Bjarte Reidar Furnes (PSY), Stein Dankert Kolstø (MN), Rune 
Klevjer (SV), Sissel Undheim (HF), Eili Ommedal Seljeset (student, vara), Monica Håkonsli 
(Hordaland fylkeskommune),  
 
Observarør:  
Svein Ivar Angell (leder praksisutvalget) 
 
 
Forslag til dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden ble godkjent 
II Godkjenning av protokoll fra møtet 21. februar 
Forslag til justert protokoll fra forrige møte ble sendt ut til medlemmene. Det kom ytterligere 
noen justeringer i møtet, som ble lagt inn i protokollen. Protollen ble godkjent med disse 
endringene.  
III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 
Ingen meldinger.        
            

         
Sak 12/17 Langpraksis for Mat-nat studenter  
MN-fakultetet har i søknad bedt om at det gjøres endringer i rekkefølgen på langpraksis for 
MN-studenter i det 5-årige lektorprogrammet. Ettersom praksisutvalget er ansvarlig for 
kvalitetssikring av praksis ble saken behandlet der før den ble oversendt programstyret for 
endelig behandling.  
 
Fakultetet ønsker at studentene i langpraksis skal ha hovedvekten av praksis i videregående 
skoler i stedet slik det er nå, der hovedvekten av langpraksis er i ungdomsskolen. 
Begrunnelsen for dette er at de fleste studentene etter endt utdanning ønsker å jobbe i 
videregående skole, og ønsker derfor at hovedvekten av praksisen skal være der. Ved HF 
har studentene den lengste praksisperioden i videregående skoler.  
 
Det kom følgende innspill: 

 Det er ikke nok undervisningsplasser på de ulike skolene til at vi kan ha alle 
studentene på begge skoletypene samtidig.  
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 Det er mindre viktig om studentene får mest praksis i ungdomsskolen eller i 
videregående skoler. Studentene blir uavhengig av dette kvalifisert til å jobbe i 
trinn 8-13.  

 Det ble uttrykt skepsis mot at alt som blir oppfattet som ulikt må endres. Dette er 
en omfattende omlegging, og ulike modeller for praksis kan fremstå som 
uoversiktlig for skoleeiere å forholde seg til.   

 Det er viktig med tydelighet opp mot våre samarbeidspartnere. 
 Det er både fordeler og ulemper med den eksisterende modellen. Å endre 

opplegget for langpraksis nå er likevel ikke ønskelig. Det er likevel grunner til at vi 
på sikt bør se på helheten når det gjelder praksisområdet.  

Vedtak:  
Programrådet støtter praksisutvalgets vurdering, og innvilger ikke forslag til endringer i MN-
fakultetets forslag i brev datert 26.01.17. 
  
Programrådet ser fordeler og ulemper ved den eksisterende modellen. På sikt bør det sees 
nærmere på helheten i praksisen. 
     
Sak 13/17 Felles visjon for lektorutdanningen      
Styringsgruppen for lektorutdanningen har bedt om at programrådet formulerer en felles 
visjon for lektorutdanningen på UiB. I møtet ble det lagt fram forslag til en prosess for 
hvordan vi kan gå fram for å utvikle en felles visjon. Det ble foreslått at det framover blir lagt 
fram diskusjonssaker i programrådet, med en innledende avgrensing og der områder som 
visjonen skal omfatte blir pekt ut.  

I saksnotatet ble det forslått at følgende tema kan være hovedpunkter i visjonen: Høy faglig 
kvalitet, lektorutdanningen sett fra studentenes perspektiv, de ansattes perspektiv og sett 
utenfra. Det legges videre opp til at arbeidet starter med et temamøte i midten av mai, og at 
programrådet drøfter punkt for punkt i sine møter.  

Det kom følgende innspill:  
 Hva er formålet med visjonen? Skal det være en visjon vi kan «flagge» med, eller 

er formålet å si noe om hvilken retning vi skal gå? 
 Visjonen skal være en drahjelp i det videre arbeidet med lektorutdanningen 

generelt, og for arbeidet i programrådet og styringsgruppen.  
 Formatet kan være en strategi som er pakket inn i en visjon. 
 Det er viktig å få tydelig fram hva som er spesielt med lektorutdanningen ved UiB.  
 Det bør refereres til UiB strategien. 
 Det ble foreslått å starte med diskusjonen enhetlig – helhetlig. Det er behov for 

noen overordnede retningslinjer som skal være styrende for oss, slik at vi har noe 
å rette oss etter når vi diskuterer på detaljnivå.  

 Det er viktig at lektorutdanningen blir mer synliggjort. 
 Det er viktig med dialog med styringsgruppen om arbeidet med visjonen 

underveis. Styringsgruppen er den instansen som bør vedta visjonen. 
 Det er viktig at visjonen er forpliktende for de fakultetene som har lektorutdanning, 

og at denne derfor må vedtas i styringsgruppen. Det må være god dialog 
underveis.  
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Det var enighet om at temamøtet om visjonen holdes 10. mai, kl. 12.00-14.00 

 
Sak 14/17 Emnebeskrivelser for praksis på 5-årig lektorutdanning     
Det er utarbeidet nye emnebeskrivelser for langpraksisemnene. Emnebeskrivelsene har vært 
på høring hos fakultetene og innspill fra fakultetene er innarbeidet. Forslaget ble sendt 
programrådet for innspill, før disse går til endelig behandling ved Det psykologiske fakultet.  
 
Det kom innspill på justeringer i ordlyd/språkvask i enkelte deler av dokumentene. Bjarte 
Furnes sender sine forslag til Svein Ivar Angell, som korrigerer dokumentene iht. dette.  
 
Sak 15/17 PPU – krav om master for opptak fra og med 2019  
Fra og med 2019 vil det ifølge rammeplanen være krav om mastergrad for opptak til PPU. 
Dette er enkelte å forholde seg til når det gjelder norske mastergrader. Men mange som 
søker opptak til PPU har utenlandske mastergrader av kortere varighet enn to år. 
Problemstillingen som ble reist i saken var hvordan vi skal forholde oss til dette. Det ble 
orientert om at LUA har bestemt seg for, fram til eventuelt annet blir besluttet, å forholde seg 
til at dersom NOKUT vurderer utdanningen som tilsvarende en norsk mastergrad, er 
søknaden ok. Dersom NOKUT ikke godkjenner den som tilsvarende en norsk mastergrad, 
dekker ikke søkeren kravet om mastergrad for opptak til PPU.  

Saken ble tatt til orientering. 

 
Sak 16/17 Budsjettet for 2017    
Det ble orientert muntlig om styringsgruppen for lektorutdanningens behandling av 
programrådets budsjett for 2017. Størrelsen på årets budsjett er halvert sammenlignet med 
tidligere år, hovedsakelig som følge av at to budsjettposter ikke var dekket inn i forslaget. Det 
gjaldt Reiser til nasjonale/regionale fora, som i hovedsak gjelder reiser til programrådsleder 
og koordinator. Det forutsettes etter dette at hhvis programrådsleders fakultet og SA dekker 
disse utgiftene. 
 
I tillegg var den årlige lærerutdanningskonferansen tatt ut av budsjettet. Styringsgruppen 
måtte derfor ta stilling til om årets konferanse skulle utgå, eller om finansieringen skulle 
dekkes av fakultetene. Styringsgruppen vedtok at konferansen skal holdes og finansieres av 
budsjettpost for fellessamlinger (forskningsdag ol.), og med en nærmere angitt prosentvis 
fordeling mellom fakultetene.  
 
Saken ble tatt til orientering.  
 
Sak 17/17 Årsrapport for praksisutvalget 2016  
Praksisutvalget rapporterer årlig om sine aktiviteter til Programrådet. 2016 var et travelt år. 
UiB fikk tildelt nye studieplasser til både lektorutdanningen og PPU heltid, og det ble startet 
opp et nytt deltidsstudium i matematikk og naturfag. Praksisutvalget jobber med å gå 
gjennom alle kortpraksisemnene for å påse at det er reell progresjon og sammenheng 
mellom kortpraksisemnene og å trekke linjer videre til langpraksisemnene som står for tur 
våren 2017. Det ble også satt ned en arbeidsgruppe som har jobbet med å lage opplegg for 
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alle temaseminarene høsten 2016. Mot slutten av året ble også kollisjonene mellom praksis 
og UiB-undervisning satt på agendaen. Dette temaet har blitt fulgt opp videre i 2017.   
 
Saken ble tatt til orientering. 
 
 
Sak 18/17 Eventuelt    
Ingen saker under eventuelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Sak 14/17 Emnebeskrivelser for praksis på 5-årig 
lektorutdanning 
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Emnebeskrivelser; se eget vedlegg
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Sak 15/17 PPU – krav om master for opptak fra og med 
2019 
Saksnotat  

 

                                  Orienteringssakssak 

 

 

l: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte:  30. mars 2017      ephorte: 2017/4109 
___________________________________________________________________ 
 
Fra og med 2019 vil det ifølge rammeplanen være krav om mastergrad for opptak til PPU. 

For norske utdanninger tatt etter 2003 (kvalitetsreformen) er dette enkelt å forholde seg til. 
Men mange av de som søker opptak til PPU har utenlandsk utdanning eller utdanning fra før 
2003. Her kan omfang og nivå være annerledes enn det som pr. nå kreves av en norsk 
mastergrad. 

F.eks. kommer det søkere med ettårige mastergrader fra Storbritannia. Eller søkere fra NTH 
med sivilingeniørutdanning på 4,5 år.  

Det er rimelig å tenke at kravet i rammeplanen betyr mastergrad eller tilsvarende. Hva skal 
da godkjennes som tilsvarende? 

LUA har allerede fått noen spørsmål angående dette. LUA besluttet på møte i begynnelsen 
av mars 2017 følgende:  
Inntil det foreligger noen andre kjøreregler for dette, forholder vi oss slik i denne saken: 

Søkere til PPU med utenlandske grader må be om generell godkjenning hos NOKUT. De 
stiller krav både til omfang og nivå1. Dersom NOKUT vurderer utdanningen som tilsvarende 

 
1 NOKUT kan gi godkjenning av utenlandsk utdanning som likestilt med en akkreditert norsk 
mastergrad, jf. forskrift om mastergrad, dersom den er en fullført mastergrad eller annen høyere 
grad og den i tillegg oppfyller ett av de to følgende kriteriene: 

1. Mastergradsprogrammet har et omfang på minst 120 studiepoeng/2 års normert studietid 
og omfatter et selvstendig arbeid av minst 30 studiepoengs omfang. Opptakskravet til 
programmet er utdanning som er jevngod med norsk bachelorgrad. 
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en norsk mastergrad, er saken ok. Hvis ikke NOKUT godkjenner den som tilsvarende en 
norsk mastergrad, dekker ikke søkeren kravet om mastergrad for opptak til PPU. 

Når det gjelder sivilingeniører med 270 sp (4,5 år) er det slik at de aller fleste av disse må 
supplere sin utdanning, som regel med 30 sp eller mer. Disse vil da ha 300 sp eller mer, og 
vil da kunne sies å tilfredstille krav til nivå og omfang. Så i tilfellet med sivilingeniørene vil 
dette kanskje ikke bli en reell problemstilling.  

NOKUT vurderer om utenlandsk utdanning tilsvarer en norsk mastergrad, men de overlater 
til utdanningsinstitusjonene å vurdere hvordan kravet om mastergrad for opptak til PPU skal 
tolkes. Betyr det tilsvarende en norsk mastergrad slik NOKUT vurderer det eller ønsker man 
å tolke det mindre strengt? F.eks. er det ønskelig å kunne gi opptak til søkere med utdanning 
fra f.eks. Storbritannia som har over 300 sp totalt, men en ettårig mastergrad?  

Her vil det gjerne være en fordel av de utdanningsinstitusjonene som tilbyr PPUA, legger seg 
på samme tolkning. 

Saken legges fram for orientering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. Utdanningen er et integrert studieprogram med et omfang som kan godkjennes som minst 

300 studiepoeng/5 års normert studietid og omfatter et selvstendig arbeid av minst 20 
studiepoengs omfang. 
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Sak 17/17 Årsrapport for praksisutvalget 2016 
saksnotat 

 

                                  orienteringssak 
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