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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 

 

 

Møte i programrådet for lektorutdanningen Møte 4 20 17 
 
Tidspunkt: 5. mai 2017, Kl. 10.00–12.00          
Møtested: Langesgt 1-2, glasshuset  
 
Dagsorden: 
I Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Det var enighet om å slå sammen sakene 19/17 og 20/17 til en sak.  
 
Det ble sendt ut en ekstrasak 4. mai: Emnebeskrivelser for praksis i ettårig PPU, 
høringsrunde. Siden saken kom kort tid før møtet, ble den kun lagt fram for orientering.  

Innkalling og dagsorden ble godkjent med disse endringene.  
 
II Godkjenning av protokoll fra møtet 30. mars 
Protokollen fra møtet ble godkjent. 
 
III Diverse tilbakemeldinger fra utvalgsleder 

- Det ble minnet om møtet om programrådets møte om utarbeiding av felles visjon, 10. 
mai, kl. 12.00-14.00 – på Studentsenteret. Jørgen Thorslund var invitert for å være 
med å sette i gang arbeidet. 

- Det ble minnet om det kombinerte arrangementet konferansen/ forskningsdagen 22. 
og 23. mai.  

 
Tilstede:  
Mette Andresen (leder), Dag Roness (vara PSY), Heming Gujord (vara HF), Stein Dankert 
Kolstø (MN), Rune Klevjer (SV), Sissel Undheim (HF), Bård Emil Danielsen (PPU-
studentrepresentant). 
 
Observatører:  
Svein Ivar Angell (leder praksisutvalget) 
 
Administrasjonen: 
Silje Anette Lindgren, Tove Steinsland (SA) 
                  
          
Sak 19/17 Oppfølging av praksis i programsensorrapp orten og     
møtet 9. Mars og 20/19 – Notat fra arbeidsgruppen P RAKSIS  
Svein Ivar Angell orienterte om oppfølging av temaet praksis, dels med bakgrunn i 
programsensorrapporten fra 2016 og dels med bakgrunn i det åpne møtet om 
lektorutdanningen som ble holdt 9. mars i år. Notatet fra arbeidsgruppen PRAKSIS 
omhandler flere av de samme problemstillingene.  
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Det kom følgende innspill:  
 
Om kollisjoner:  

• Vi må få til mer når det gjelder å forebygge kollisjoner mellom praksis og 
undervisning. For å få dette til må vi gripe fatt i modellen. 

• Den modellen vi har i dag er et resultat av tilpasninger over tid, for i størst mulig grad 
å unngå kollisjoner. 

• Det varierer hvor store problemer som er knyttet til praksis på de ulike fakultetene. 
Praksis fungerer bra på SV-fakultetet for PPU studentene, men de har erfart at 
studentene får tildelt veiledere svært seint.  

• Det kan være verd å se på hva andre utdanningsinstitusjoner gjør for å få ned tallet 
på kollisjoner. Det bør også undersøkes hvor mange kollisjoner vi har og hvor de er. 

• Studiepoeng på praksis vil gå på bekostning av det faglige. Alternativt vil det føre til at 
utdanningen bli lengre. Dette er ikke ønskelig.   
 

Om infrastruktur og styrking av praksis generelt 
• Stabilitet og forutsigbarhet er viktig. Det hender at tildeling av praksisveileder først blir 

klart få dager før praksis starter. Dette bør være klart på et tidligere tidspunkt. 
• Det er ønskelig med større grad av kontinuitet når det gjelder praksisveiledere. For 

eksempel at veilederne har en funksjonstid på tre år.  
• Det er viktig å sikre god kvalitet i kommunikasjonen med praksisfeltet. 
• UiB må bli mer synlige ute i praksisfeltet. I den sammenheng er praksisbesøk er et 

viktig virkemiddel for å styrke samarbeidet med skolene.  
• Ordning med praksisbesøk er viktig både for studenten som får veiledning. Det er 

også et viktig kontaktpunkt mellom skole og UiB. Det er derfor viktig at det er de 
fagansatte som kommer på praksisbesøk.  

• Det er viktig at begge parter får noe igjen av partnerskolesamarbeid.  
• Også skolene og fagdidaktikere bør inviteres til temaseminar. Dette kan være en 

arena for gjensidig læring. Fagdidaktikerne trenger å høre om hva som skjer på 
skolene.   

• Det er behov for en stabil infrastruktur. Problemer med infrastrukturen kan løses ved 
gode faglige møteplasser mellom ansatte ved UiB og veiledere i skolen. Faglige 
møteplasser kan bli en del av infrastrukturen. 

• MN Studentene gir gode tilbakemeldinger på ordning med undervisningsverksted. 
Studentene får da erfaring fra «praksis», deretter diskuterer de hvordan løse 
erfaringene.  

• Det er behov for faglig samarbeid der teori og praksis blir mer samkjørt.  
• Det er ønskelig å ha en stillingsressurs som koordinerer kontakten mellom UiB og 

skolefeltet samlet. Når det gjelder lektorutdanningen kunne en slik stillingsressurs ha 
som oppgave å koordinere temaseminar og å fremme ulike former for samarbeid 
mellom UiB og praksisfeltet. Dette vil innebære en større synliggjøring av 
lektorutdanningen. Innspillet kan kobles opp til arbeidet med visjonen.  

      
Sak 21/17 Ettfagsmodell. PPU heltid – opptak kun me d ett fag    
UiB klarer ikke å fylle opp alle sine 290 plasser på PPU. En endring til ettfagsmodell for 
opptak til PPU blir vurdert som et mulig virkemiddel til å øke opptaket. Styringsgruppen har 
derfor bedt om at det utarbeides en sak med siktemål om å avvikle tofagskravet. Som et 
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første skritt i dette arbeidet ble det lagt fram en sak som viser bakgrunnstall for de siste års 
opptak, som kan ligge til grunn for videre diskusjoner.  

Det kom følgende innspill 
• Studenter med kun ett fag vil få problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet 

og det er veldig vanskelig å få full stilling med bare ett fag. Vi har et ansvar for ikke å 
utdanne kandidater til arbeidsledighet.  

• Søkerne kan ha flere fag enn ett når de søker, men de øvrige fagene teller ikke med 
fordi de har få studiepoeng. Det kreves færre studiepoeng i fagene for å kunne 
undervise i ungdomsskolen enn ved videregående skoler.  

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

• Enkelte av institusjonene som tilbyr ettfagsmodellen, tilbyr fagdidaktikk som er felles 
for flere av fagene. På HF har studentene noe felles undervisning i fagdidaktikk i 
fremmedspråk, men har separate emner for fransk-, spansk-, tysk-, og 
engelskdidaktikk. 

• Det er ikke gunstig å tilby ettfagsmodell. Et alternativ kan være at vi krever minimum 
120 studiepoeng i skolefag, og 60 i ett av dem. På den måten hadde vi åpnet for at 
studenter med tre fag og mindre fordypning kan få opptak.  

• Vi tilbyr i øyeblikket ikke tilstrekkelig med fagdidaktikkurs til ettfagskandiatatene, som 
må veiledes i å ta ekstrapensum (i matematikkdidaktikk). Dersom vi får flere 
ettfagskandidater forutsetter det at det blir opprettet flere fagdidaktikkurs.   

 
Sak 22/17 Temaseminar i lektorutdanningen      
Praksisutvalget ved leder, har i brev bedt om at finansiering av temaseminar blir prioritert  
framover. I saken ble programrådet bedt om å vurdere om det skal satses på temaseminar, 
og i så tilfelle hvordan dette skal finansieres. 

Det kom følgende innspill: 
• Mange studenter er veldig fornøyd med temaseminarene.  
• Det er en forutsetning at arbeid med temaseminar skal regnes inn i timeregnskapet til 

den enkelte ansatte som arbeider med dette.  
• Praksisseminar er en del av praksis, og det rette må være at dette regnes inn i 

midlene som UiB får til praksis.  
   

Sak 23/17 Frafall i lektorutdanningen         
Saken ble utsatt 
 
Sak 24/17 Opprettelse av lektorutdanning i samfunns kunnskap   
Det samfunnsvitenskapelige fakultet har sendt orientering om at fakultetet planlegger å 
opprette lektorutdanning i samfunnskunnskap med master i sosiologi.  
 
Saken ble tatt til orientering 
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Sak 25/17 Eventuelt 
Det ble meldt inn en ekstrasak i epost til medlemmene 4. mai: Emnebeskrivelser for praksis i 
ettårig PPU, høringsrunde. Siden saken kom kort tid før møtet, ble saken kun lagt fram til 
orientering. 

Saken ble tatt til orientering. 


