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Notat  

Til: Styringsgruppen for lektorutdanningen 
På sirkulasjon: 30. januar 2020      ephorte: 20/625 

 
___________________________________________________________________ 
 
Styringsgruppen behandlet i møtet 22.1.2020 en drøftingssak om ettfagsmodellen i Praktisk-
pedagogisk utdanning (PPU), se sak 2/20: 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_styringsgruppe
mote_22._januar_2020.pdf. Grunnlaget for saken var et brev fra Programrådet som tok opp 
viktige punkter angående ettfagsmodellen, og ba om noen avklaringer. I det første punktet 
understreket Programrådet viktigheten av å begrense ettfagsmodellen til de største fagene 
og utdypet med at 

Dette er essensielt for å beholde kvaliteten og unngå å vanne ut utdanningen vi tilbyr. Det 
har også vist seg umulig å tilby studenter på de mindre fagene 60 timers 
undervisningspraksis, slik vi er pålagt. Vi ser det som en forutsetning at ettfagsmodellen kun 
skal lyses ut i fag som er store nok til å oppfylle dette.  

Ettfagsmodellen i små fag undergraver prinsippet om at praksis i eget fag skal prioriteres. 
For å fylle opp nok timer med undervisningspraksis, er det fare for at studentene må ha 
praksis i andre enn sine egne fag.  

Styringsgruppen ønsket mer informasjon om hvilke fag hvor det er praktisk umulig å skaffe 
nok praksistimer i på ettfagsmodellen på grunn av i hovedsak størrelsen på faget i skolen.  

 

Fag som tilbys på ettfagsmodellen  

For studieåret 2020/21 tilbys følgende fag i ettfagsmodellen: 

 

Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet 

 matematikk 
 

Det psykologiske fakultet 

 psykologi 

 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 

 samfunnskunnskap 

 

Det humanistiske fakultet (HF) må avgjøre hvilke fag de ønsker utlyst i ettfagsmodellen. I 
2019/20 var følgende fag tilgjengelige: 
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 Norsk 
 Norsk som andrespråk 
 Engelsk 
 Tysk 
 Fransk 
 Spansk 
 Filosofi 
 Religion 

 Historie 

 

Tabell 1 Oversikt over antall timer i videregående skole i de humanistiske fagene 
 

Fag  Antall timer i 
videregående 

Religion og etikk  3 timer (3. klasse) 

Norsk  14 timer (1.-3 klasse)  

Engelsk 5 timer (1. klasse)  

+ programfag 5 timer i VG2 
og i VG3  

Fremmedspråk  8 timer  

+ programfag i VG2 og i 
VG3  

Historie  6 timer (2. og 3. klasse)  

Historie og filosofi  Programfag 5 timer i VG2 og 
VG3  

 

Religion er et fellesfag som kun har tre undervisningstimer per uke i videregående skole. 
Faget undervises ikke på yrkesfaglig studieretning, noe som begrenser tilfanget av 
praksisplasser. Det krever mange klasser for å oppfylle kravet om 60 timers 
undervisningspraksis, selv om det åpnes for 30 timer i beslektede fag.  

Filosofi tilbys i et lite omfang ved skolene i Bergen, og det er derfor vanskelig å få nok 
undervisningstimer. 

I ungdomsskolen er det generelt få timer i fagene, det vanlige er at fagene undervises 
mellom 2-2,5 time per uke for fag som engelsk, andre fremmedspråk og samfunnsfag 
(historie hører under samfunnsfag i ungdomsskolen). Religion er kun 1 time i uken i 10. 
klasse. 

Kandidater som uteksamineres med undervisningskompetanse kun i et fag stiller i 
utgangspunktet mye svakere når det gjelder jobbmuligheter i skolen etter endt utdanning, 
særlig hvis det ene faget i tillegg er blant de aller minste skolefagene.  
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Basert på denne informasjonen, foreslås det for styringsgruppen at religion og filosofi ikke 
lyses ut som alternativer innenfor ettfagsmodellen 2020/21. Fagene som da lyses ut ved HF 
er følgende: 

 norsk 
 norsk som andrespråk 
 engelsk 
 tysk 
 fransk 
 spansk 

 historie 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styringsgruppen for lektorutdanningen vedtar de foreslåtte justeringene av hvilke fag 
som skal lyses ut i ettfagsmodellen for studieåret 2020/21. Fagene som skal lyses ut 
publiseres deretter i tide til Søknadsweb åpner 1. februar og på uib.no.    
 

2. Styringsgruppen vedtar at innmelding av fag til PPU, både to- og ettfagsmodellen, 
skal gjøres innen samme frist for hele UiB, og sees i sammenheng med innmelding 
av opptakskravene for PPU. Dette må gjøres i god tid før man kan søke opptak. 
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