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Programrådet for 

lektorutdanningen 

 

 

Til medlemmene i programrådet for lektorutdanningen 

 

Innkalling til møte i programrådet for lektorutdanningen 
Møte 3 2018 
 

Tidspunkt: 23. april 2018, kl. 14.15 - 16.00          

Møtested: Langes gate 1, møterom 2. etg.  

 

Forslag til dagsorden: 

I Godkjenning av innkalling og dagsorden 

II Godkjenning av protokoll fra møtet 13. mars 

Protokollen er sendt ut.  

 

III Diverse tilbakemeldinger fra programrådsleder 

         
                          

Vedtakssaker 

        

Sak 23/18 Semesterplan for høst 2018 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, semesterplan for høst 2018 

 

Sak 24/18 Forskningsdag høst 2018 

  Notat fra Studieadministratv avdeling 

 

Sak 25/18  Arbeidskrav og vurderingsformer på PPU 

  Notat fra Studieadminitrativ avdeling  

 

Drøftingssaker 

Sak 26/18 Høring – Forslag til tekst til felles innledningskapittel i de nasjonale 

retningslinjen 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, høringsbrev, innspill fra fakultetene 

 

 

Sak 27/18 Dimensjonering og omgjøring av studieplasser 

  Notat fra Studieadministratv avdeling 

 

Sak 28/18 Koordinering av realistsamarbeidet og humanistsamarbeidet 

 Muntlig informasjon fra Marie Von der Lippe 

 

 

Orienteringssaker 

Sak 39/18 Orientering fra lærerutdanningsutvalgene 

  Orientering v/utvalgsleder 
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Sak 30/18 Forslag til fagkombinasjoner på tofagsmodellen av PPU 

  Notat fra Det psykologiske fakultet 

 

Sak 31/18 Eventuelt 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 17/xxxxxx 

 

 

  

Sak 23/18 Semesterplan for høst 2018 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, semesterplan for høst 
2018 ettersendes 

    

                                  Vedtakssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 13. mars 2018       ephorte: 17/11456 

 

 

Hvert semester utarbeides plan med sentrale tidspunkt for praktisk-pedaggsk utdanning og 
5–åringlektorprogram. De admnistraive ansatte og faglige som jobber med de nevnte 
utdanningene har spilt  inn sine datoer for semeserplanen. Semesterplanen er et viktig 
verktøy for timeplanlegging. Semesterplanen angir både tidspunkt for praksis og eksamen.   

 

Forslag til vedtak:  

Programrådet tar semesterplanen til etteretning.  

 

 

 

 

12.04.2018/DEFL 

 

 

  



 

 
5 

 

Sentrale tidspunkt H18 – PPU heltid og lektorprogram 
 
PPU heltid 
 
Obligatorisk orienteringsmøte: tirsdag i uke 33 

Undervisningsstart:   uke 33 

Praksisperiode (PPUPRA101):  uke 39-40 og 42-45 

Eksamen:    Eksamensperiode uke 49-51 

 PEDA101 i uke 49 og 50 

 Didaktikk 
o Innlevering av hjemmeeksamen 20. desember 
o Innlevering HF og SV 20. desember 
o Innlevering MN uke 51 
o Muntlig eksamen uke 51 

 

 

Lektor 1. semester 
 
Obligatorisk orienteringsmøte: onsdag kl. 1300 i uke 33 (MN) 

    onsdag i uke 33 (HF) 

Undervisningsstart:  uke 34 

Praksisperiode (KOPRA101): MN uke 37 (5 dager) 

    HF 37 – 38 (8 dager) 

Temaseminar fredag i uke 37 og mandag i uke 38. 

Eksamen:   PEDA120 uke 49 

 

Lektor 3. semester 

 

Undervisningsstart: uke 34. NB. NATDID210 har en undervisningsøkt i uke 33 og PEDA121 

har en seminargruppe i uke 33 for biologistudentene* 

Praksisperiode (KOPRA102): MN uke 38-43, (5 dager i løpet av perioden) 

 HF uke 40 (4 dager i skolen) 

Eksamen:   PEDA121: Innleveringsfrist 14.12  
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Lektor 5. semester 

 

Undervisningsstart: uke 34 

Praksisperiode (KOPRA103): MN uke 39-45 (5 dager i løpet av perioden) 

    HF his/rel/sos 42 – 45 (8 dager) 

    HF språk 40 – 45 (8 dager) 

    Temaseminar mandag i uke 36 og 37 

Eksamen:   PEDA122: Innleveringsfrist 14.12 

 
 

Lektor 7. semester 

 

Undervisningsstart: uke 33 

Infomøte om langpraksis: uke 36 

Praksisperiode (LAPRA101): MN: tirsdag i uke 38 til og med tirsdag i uke 47 (41 dager) 

    HF fremmedspråk uke 38 – 46 (28 dager) 

    HF nordisk uke 38 – 44 (28 dager) 

 

PPU deltid 1. semester 

 

Undervisningsstart:                     Uke 33 (1. samling 17.-18. aug)        

Praksisperiode:   Uke 37 – 40 (10 dager) 

Eksamen: PPUDEL101 frist: 13.12.18 

 

 

PPU deltid 3. semester 
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Undervisningsstart: Uke 35 (1. samling 31.aug.-1. sept.) 

Praksisperiode:   Uke 37 – 45 (20 dager) 

Eksamen: PPUDEL103 frist: 13.12.18 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 18/1606 

 

 

  

Sak 24/18 Forskningsdag høst 2018 
                                Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

  Vedtaksak  
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 23. april 2018      ephorte: 18/1606 
 

Bakgrunn 

I programrådets møte i september 2017 ble det vedtatt at forskningsdagen skal 

gjennomføres i slutten av november 2018.  

Vi ønsker i den sammenheng å sette ned en komité som består av en representant fra hvert 

fakultet, som får ansvaret for arrangementet. Koordinator for lektorutdanningen er sekretær 

for gruppen. 

Det vil derfor bli sendt ut brev der fakultetene blir bedt om å oppnevne et medlem hver til 

komitéen. Det vil gå ut brev fra SA der fakultetene blir bedt om å oppnevne sine 

medlemmer.   

Saken legges frem for programrådet for å fastsette dato.  

 

Forslag til vedtak: 

Dato for forskningsdagen i 2018 settes til 22. November (?).  

 

 

 

 

11.04.2018/DEFL 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 15/9335 

 

 

  

Sak 25/18 Arbeidskrav og vurderingsformer for PPU   

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

 

    

                                  Vedtakssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 23. April 2018       ephorte: 15/9335 
 

Bakgrunn:  

I programrådsmøte 13. Mars 2018 ble det under eventuelt meldt inn en sak om 
dimensjonering av eksamens- og arbeidskrav på PPU. Arbeidskravene for didaktikk-
prosjektgrensen varierer, og noen steder er den dimensjonert for høyt i forhold til 
studiepoeng. Det har tidligere vært en gruppe som har sett på dette. Det ble i den 
sammenheng utarbeidet en rapport av Bjarte Furnes og Kjetil Børhaug vedrørende 
dimensjonering og den totale arbeidsbelastningen på PPU.  

I møtet 13. mars ble det gitt tilslutning til å se på arbeidskravene på ny.  

Institutt for pedagogikk har meldt inn at de har funnet en representant til en arbeidsgruppe 
som kan se på dimensjoneringen.  

 

Forslag til vedtak:  

Programrådet setter ned en arbeidsgruppe bestående av representanter fra Det 
samfunnsvitenskapelige fakultet, Humanistiske Fakultet og Det Matematisk 
Naturvitenskaplige Fakultet, for å vurdere dimensjoneringen av arbeidskrav og 
eksamensbelastning på PPU, og melde inn de foreslått endringene til programrådet innen 3. 
september 2018.  

 

 

 

11.04.2018/DEFL  
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 17/4xxx 

 

 

  

Sak 26/18 Høring – Forslag til tekst til felles 
innledningskapittel i de nasjonale 
retningslinjer 

 

Notat fra Studieadministrativ avdeling, høringsbrev, innspill fra 

fakultetene 

 

                                 Vedtaksak  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det humanistiske fakultet 
 
 

 

Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 23. april 2018      ephorte: 17/4101 
 

Bakgrunn 

Universitets- og høgskolerådet (UHR) ved Nasjonal fagstrategisk enhet for 
lærerutdanning (UHR-LU) har sendt på høring et forslag til tekst til et felles 
innledningskapittel i de nasjonale retningslinjedokumentene for alle de norske og 
samiske lærerutdanningene. 
 
De ønsker spesielt tilbakemelding på følgende spørsmål: 
1. Gir felleskapittelet en dekkende beskrivelse av det mandatet og de oppgaver som 
de ulike lærerutdanningsprogrammene har til felles? 
2. Gir felleskapittelet en beskrivelse som alle lærerutdanningene i tilstrekkelig grad 
kan kjenne seg igjen i? 
3. Er det emner eller tema som savnes i felleskapittelet? 

Studieadministrativ avdeling orienterte fakultetene 21.02.2018 og ba om innspill til forslaget 
til felles innledningskapittel med frist 23. mars. Det er kommet innspill fra to fakulteter innen 
risten, henholdsvis fra Det Psykologiske Fakultet og Det Humanistiske fakultet.  

Nedenfor er det utarbeidet et høringsforslag med utgangspunkt i innspillene fra fakultetene.  

Det skal gå et samlet høringssvar fra universitetsledelsen. Programrådet blir her bedt om å 
komme med innspill til samlet høringssvar fra Universitetet i Bergen på bakgrunn av 
innspillene fra fakultetene.  

 

Utkast til samlet høringssvar:  

Høringssvar på forslag til tekst til et felles innledningskapittel i de nasjonale retningslinjene for alle 

lærerutdanningene.  

Vi viser til brev fra Universitets- og høgskolerådet ved Nasjonal fagstrategisk enhet for 

lærerutdanning (UHR-LR) datert 01.02.2018 hvor forslag til tekst til felles innledningskapittel i de 

nasjonale retningslinjedokumentene for alle de norske og samiske lærerutdanningene.  

Vi takker for muligheten til å gi innspill.  

Kommentarer knyttet til spørsmålene 

Gir felleskapittelet en dekkende beskrivelse av det mandatet og de oppgaver som de ulike    

lærerutdanningsprogrammene har til felles?  

UiB stiller se positive til forslaget, og mener det gir en dekkende beskrivelse av mandat og oppgaver 

som lærerutdanningsprogrammene har til felles.  
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Etter vår vurdering er forslaget til felleskapitelet litt for tett på teksten til Forskrift for rammeplan for 

PPU/Integrert lektorutdanning og andre styringsdokument. Kapittelet fremstår derfor som en 

detaljert sammenfatning av læringsutbyttebeskrivelser og av  mål- og innholds formuleringer. Det 

ville være en fordel om det sistnevnte var bedre ivaretatt, slik at felleskapittelet ble mer samlende og 

viser en tydelig retning. 

Gir felleskapittelet en beskrivelse som alle lærerutdanningene i tilstrekkelig grad kan kjenne seg igjen 

i?  

Det kan være behov for en sterkere betoning av intensjon og mål med lærerutdanningene i Norge, 

som peker fremover mot det samfunnet man ønsker å forme gjennom opplæringen av nye 

generasjoner (målformulering). Vi foreslår at felleskapittelet setter læreren i fokus og peker på 

konsekvenser av et slikt fokus for lærerutdanningene.  

Eksempel 1:  

«Den samiske kulturarven er ein del av kulturarven i Noreg. Dei norske lærarutdanningane skal 

formidle kunnskap om det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettar.» (avsnitt 2) 

Dette er kompetansekrav og trenger derfor ikke være en del av et felleskapittel som bør ha fokus på 

mål og intensjon med lærerutdanning. I tillegg er en slik spesifisering av verdigrunnlaget for all 

offentlig utdanning i Norge mangelfull når den ikke har med andre former for kulturelt og 

samfunnsmessig mangfold i det norske samfunnet.  

Eksempel 2: 

«Ein lærar skal kunne skape gode, motiverande omsorgs- og læringsmiljø…» (avsnitt 4).  

Hele dette avsnittet trekker frem visse sider ved virksomheten som går for dypt inn i 

kompetansekrav/læringsutbyttebeskrivelser. Vi foreslår derfor at dette avsnittet strykes.  

Vi kjenner ikke igjen fra Forskrift for rammeplan for PPU og integrert lektorutdanning at 

lærerutdanningene skal gi «relasjonskompetanse» og at studentene «skal ha utvikla sine sosiale og 

emosjonelle eigenskaper» (nest siste avsnitt).  

Det kan oppfattes som problematisk at dette står i et felleskapittel når det er svært krevende å skulle 

vurdere studenters emosjonelle egenskaper og relasjonelle kompetanse. PPU/integrert 

lektorutdanning har ikke utviklet verktøy til slik vurdering, det er ikke tematisert i vår forskrift, og kan 

derfor ikke bli en del av våre læringsutbyttebeskrivelser.  

Vi ser det også som del av en sterkere psykologisering av grunnskole og videregående opplæring som 

vi ser som problematisk, og som ved dette felleskapittelet slår inn også i lærerutdanningene. Det er 

bekymringsfullt fordi kritisk og annerledes tenkning lett kan bli kategorisert som psykologiske avvik. I 

tillegg er det svært vanskelig å vurdere denne typen egenskaper og kompetanse, spesielt når en ikke 
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har hjemmel til å ha det med i læringsutbyttebeskrivelser.  Vi foreslår derfor at begrepene 

«relasjonskompetanse» og «emosjonelle eigenskaper» strykes i felleskapittelet.   

Er det emner eller tema som savnes i felleskapittelet?  

Et tema som savnes i kapitelet er ansvaret lærerutdanningene har for eget fagspråk. Det er viktig å 

fremme hvordan et bevisst og aktivt bruk av fagbegreper påvirker resonnering og læring. Dette 

gjelder ikke bare fagbegrep i enkelt fag, men også fagbegreper om læring i fag. Videre savnes det en 

omtale av å skape nysgjerrighet og læreglede («å lære å lære») som et viktig fundament som er felles 

for alle lærerutdanningsprogram. 

Generell kommentar  

Det er kommet innspill fra fagmiljøene at utkastet framstår noe språklig tungt og noe vanskelig å 

navigere i.  

 

11.04.2018/DEFL 

 



 

 
16 

 

Studieadministrativ avdeling 

 

  

  

 

 

Innspill fra HF: Høring - forslag til tekst til felles innledningskapittel i de 
nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanninger 

 

Programutvalget for lærerutdanning ved Det humanistiske fakultet (PUHF) viser til brev fra 

Studieadministrativ avdeling 21.02.18, der det bes om tilbakemelding på utkast til et felles 

innledningskapittel i de nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanningene. Bakgrunn for dette er 

at Universitets- og høgskolerådet (UHR) ved Nasjonal fagstrategisk enhet for lærerutdanning (UHR-

LU) har sendt et forslag til tekst til et felles innledningskapittel i de nasjonale 

retningslinjedokumentene for alle de norske og samiske lærerutdanningene på høring.   

UHR ber spesielt om tilbakemelding på følgende spørsmål:  

  

 Gir felleskapittelet en dekkende beskrivelse av det mandatet og de oppgaver som de ulike    

lærerutdanningsprogrammene har til felles?  

 Gir felleskapittelet en beskrivelse som alle lærerutdanningene i tilstrekkelig grad kan kjenne 

seg igjen i?  

 Er det emner eller tema som savnes i felleskapittelet?  

 

PUHF behandlet dokumentet i møte 03.04.18. På generelt grunnlag stiller PUHF seg positive til 

forslaget, og mener at det gir en dekkende beskrivelse av mandat og oppgaver som 

lærerutdanningsprogrammene har til felles. Et tema som savnes i kapitelet er ansvaret 

lærerutdanningene har for eget fagspråk. Det er viktig å fremme hvordan et bevisst og aktivt bruk av 

fagbegreper påvirker resonnering og læring. Dette gjelder ikke bare fagbegrep i enkelt fag, men også 

fagbegreper om læring i fag. Videre savnes det en omtale av å skape nysgjerrighet og læreglede («å 

lære å lære») som et viktig fundament som er felles for alle lærerutdanningsprogram.  

 

Referanse Dato 

2018/1922-JANHOF 06.04.2018 
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Fra et tekstperspektiv mener PUHF at utkastet har et stort forbedringspotensial. Utkastet er til dels 

rotete og usammenhengende. Strukturen er også unødvendig tung, og det tas opp mange moment i 

hvert enkelt avsnitt, som gjør teksten utilgjengelig.  

 

 

Et konkret punkt som PUHF stiller seg kritisk til er følgende formulering: «Barn og 

elevar skal få utvikle utforskartrong, vitskapleg og kritisk tenking, få innsikt i kulturelt 

mangfald og utvikle respekt for den enkelte sin overtyding», fra siste avsnitt på første side av 

utkastet. PUHF mener det er problematisk å fremme et syn om at man skal utvikle respekt for den 

enkeltes overbevisning, uavhengig av hva dette måtte være eller hvilket grunnlag en slik 

overbevisning måtte basere seg på. Dersom det menes at man skal fremme forståelse og kunne gå i 

kritisk dialog om forskjellige meninger og overbevisninger, mener PUHF at dette må komme 

tydeligere frem.  

 

 

Vennlig hilsen 

 

Marie von der Lippe 

Leder - PUHF Jan Jacob Hoffmann 

 seniorkonsulent 
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Høringsinnspill til felles innledningskapittel i Nasjonale 
retningslinjer for lærerutdanningene (UHR) 
 

Følgende spørsmål ønskes besvart fra UHR sin side:  

- Gir felleskapittelet en dekkende beskrivelse av mandatet og de oppgaver som de ulike 

lærerutdanningsprogrammene har til felles? 

- Gir felleskapittelet en beskrivelse som alle lærerutdanningene i tilstrekkelig grad kan kjenne 

seg igjen i?   

- Er det emner eller tema som savnes i felleskapittelet? 

 

I det tilsendte høringsutkastet er mandat og oppgaver gitt en dekkende beskrivelse sett fra vårt 

perspektiv (PPU/Integrert lektorutdanning). Det ligger imidlertid litt for tett på teksten i for eksempel 

Forskrift for rammeplan for PPU/Integrert lektorutdanning og andre styringsdokument slik at 

kapittelet blir en hybrid, det vil si en blanding av en detaljert sammenfatning av 

læringsutbyttebeskrivelser og mål- og innholdsformuleringer. Det ville være en fordel om det 

sistnevnte var ivaretatt bedre slik at felleskapittelet ble mer samlende og viser en tydelig retning. Hva 

er det en ønsker å oppnå med lærerutdanningene i Norge? Denne intensjonen er ikke identisk 

mandat og oppgaver, men mandat og oppgaver for opplæring i grunnskole og videregående 

opplæring er en del av kunnskapsgrunnlaget for arbeid i skolen. Spørsmålet om felleskapittelet gir en 

dekkende beskrivelse av mandat og oppgaver er derfor ikke det overordnede spørsmålet en bør stille 

til felleskapittelet. Vi savner en sterkere betoning av intensjon og mål med lærerutdanningene i 

Norge, som peker fremover mot det samfunnet man ønsker å forme gjennom opplæringen av nye 

generasjoner (målformulering). Innholdet i den profesjonelle kompetansen i form av et minste felles 

multiplum av læringsutbyttebeskrivelser er veien en ønsker å gå for å nå dette målet og får lett et 

preg av en oppramsing av alle gode ønsker. Høringsutkastet har et slikt preg. Vi foreslår at 

felleskapittelet setter læreren i fokus og peker på konsekvenser av et slikt fokus for 

lærerutdanningene.  

Eksempel 1:  

«Den samiske kulturarven er ein del av kulturarven i Noreg. Dei norske lærarutdanningane skal 

formidle kunnskap om det samiske urfolkets historie, kultur, samfunnsliv og rettar.» (avsnitt 2) 

Dette er kompetansekrav og trenger derfor ikke være en del av et felleskapittel som bør ha fokus på 

mål og intensjon med lærerutdanning. I tillegg er en slik spesifisering av verdigrunnlaget for all 

offentlig utdanning i Norge mangelfull når den ikke har med andre former for kulturelt og 

samfunnsmessig mangfold i det norske samfunnet.  

Eksempel 2: 

«Ein lærar skal kunne skape gode, motiverande omsorgs- og læringsmiljø…» (avsnitt 4).  

Hele dette avsnittet trekker frem visse sider ved virksomheten som går for dypt inn i 

kompetansekrav/læringsutbyttebeskrivelser. Vi foreslår derfor at dette avsnittet strykes.  
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Vi kjenner ikke igjen fra Forskrift for rammeplan for PPU og integrert lektorutdanning at 

lærerutdanningene skal gi «relasjonskompetanse» og at studentene «skal ha utvikla sine sosiale og 

emosjonelle eigenskaper» (nest siste avsnitt). Vi ser at dette er hentet fra styringsdokument som er 

preget av «21st century skills»-tenkningen og fra Overordnet del for grunnskole og videregående 

opplæring. Som i eksemplene over ser vi dette som en del av kompetansemål/læringsutbytte. Likevel 

er dette ikke noe som er hentet fra vår forskrift til rammeplan og det er derfor vanskelig å integrere 

det i våre studieprogram. I tillegg ser vi det som problematisk at dette står i et felleskapittel når det 

er svært krevende å skulle vurdere studenters emosjonelle egenskaper og relasjonelle kompetanse. 

PPU/integrert lektorutdanning har ikke utviklet verktøy til slik vurdering, det er ikke tematisert i vår 

forskrift, og kan derfor ikke bli en del av våre læringsutbyttebeskrivelser. Vi ser det også som del av 

en sterkere psykologisering av grunnskole og videregående opplæring som vi ser som problematisk, 

og som ved dette felleskapittelet slår inn også i lærerutdanningene. Det er bekymringsfullt fordi 

kritisk og annerledes tenkning lett kan bli kategorisert som psykologiske avvik. I tillegg er det svært 

vanskelig å vurdere denne typen egenskaper og kompetanse, spesielt når en ikke har hjemmel til å ha 

det med i læringsutbyttebeskrivelser.  Vi foreslår derfor at begrepene «relasjonskompetanse» og 

«emosjonelle eigenskaper» strykes i felleskapittelet.   
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 15/9335 

 

 

  

Sak 27/18 Dimensjonering og omgjøring av 
studieplasser  

Notat fra Studieadministrativ avdeling 

    

                                    Drøftingssak 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 13. mars 2018       ephorte: 15/9335 
 

Bakgrunn 

 

Det er kommet spørsmål om det er mulig for fakultetene å omgjøre PPU- studieplasser til 

lektorplasser. En slik omgjøring må søkes om. Saken drøftes i styringsgruppen 13.04.2018 , 

og eventuelle innspill fra styringsgruppen legges fram for programrådet. 

 

I møtet 31.1.2018 behandlet styringsgruppen sak 2/18 Oppfølging av brev fra Ortun skole 

vedrørende samarbeid om praksisplasser i grunnskolen. Styringsgruppen etterspurte i den 

forbindelse en mer fullstendig oversikt over den totale dimensjoneringen av antall 

studieplasser og praksisplasser på 5-årig lektorutdanning (5LU), praktisk-pedagogisk 

utdanning heltid (PPU heltid) og deltid (PPU deltid) og erfaringsbasert master i undervisning, 

samt ressursmessige forhold knyttet til dette. 

 

De involverte fakultetene fikk derfor i etterkant av møtet, tilsendt en bestilling hvor de ble 

bedt om å gjøre rede for nåværende dimensjonering av studieplassene på de ulike 

programmene, og dessuten planer for eller tanker omkring utviding, nedjustering og 

omfordeling av plasser. Det psykologiske fakultet ble i tillegg bedt om å kartlegge 

tilgjengelige praksisplasser.  

 

Gjeldende dimensjonering av studieplasser 

 

Fakultetene har i sin tilbakemelding angitt følgende dimensjonering på 5LU, PPU og 

erfaringsbasert master i undervisning: 

 

                                                           
1 MAHF-LÆFR: Lektorutdanning med master i fremmedspråk (engelsk, fransk eller tysk) 

 MAHF-LÆHR: Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitenskap 

 MAHF-LÆNO: Lektorutdanning med master i nordisk 

 MAMN-LÆRE: Lektprprogram i naturvitenskap og matematikk 

 VID-MAUENG: Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i engelsk 

 VID-MAUNOR: Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i norsk 

 VID-MAUMAT: Erfaringsbasert master i undervisning med fordypning i matematikk 

  

 

Studieprogram1 Antall 
plasser 

Studieretning/fag Antall 
plasser 

MAHF-LÆFR 32   

  Engelsk 18 

  Fransk 7 

  Tysk 7 

MAHF-LÆHR 40   

  Historie 20 

  Religionsvitenskap 20 
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Som det fremgår av tabellen, er det totalt 251 studieplasser på PPU heltid. Disse fordeler 

seg slik per fakultet: 

 

Det humanistiske fakultet (HF): 153 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN): 37 

Det psykologiske fakultet (PS): 15  

Det samfunnsvitenskapelige fakultet (SV): 46 

 

Planer om utviding, nedjustering og omfordeling av studieplasser 

MN 

Ved MN foreligger det ingen konkrete planer om utvidelse av programmene, men fakultetet 

kan vurdere å omfordele plasser fra PPU deltid til PPU heltid. Fakultetet stiller seg også 

positivt til å overta plasser på PPU heltid fra andre fakulteteter, under forutsetning av at det 

følger med ressurser og at praksisplasser ikke er en begrensning. Videre kan det være 

aktuelt med en omgjøring av PPU-plasser til 1-2 plasser på 5LU.  

 

MN vurderer det ikke som aktuelt med en omfordeling av studieplasser fra PPU heltid til PPU 

deltid.  

 

HF 

Grunnet lave søkertall på de erfaringsbasert masterprogrammene, ønsker HF muligheten til 

å vurdere en omfordeling av plasser fra VID-MAUENG og VID-MAUNOR til 5LU.  

 

                                                           
2 For samfunnskunnskap, mediefag, informasjonsvitenskap og geografi angis tilgjengelige plasser. Det tas ikke 

hensyn til fordeling på fag og halve/hele plasser. 

MAHF-LÆNO 28   

MAMN-LÆRE 35   

VID-MAUENG 17   

VID-MAUNOR 17   

VID-MAUMAT 8   

PPU heltid 251   

  Norsk 30 

  Engelsk 20 

  Spansk 10 

  Fransk 10 

  Tysk 10 

  Filosofi 8 

  Historie 40 

  Religionsvitenskap 25 

  Realfag 37 

  Samfunnskunnskap2 35 

  Mediefag 15 

  Informasjonsvitenskap 15 

  Geografi 30 

  Psykologi 15 

PPU deltid 35   
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I forbindelse med Utdanningsmeldingen i 2018 ber fakultetet videre om å få omdisponere 35 

studieplasser fra PPU til 7 studieplasser på 5LU, slik at rammene der kan utvides på 

følgende måte:  

 

MAHF-LÆFR: 3 plasser fra 2019 

MAHF-LÆNO: 4 plasser fra 2019 

 

Per dags dato er det kun mulig å ta spansk som fag 2 på 5LU. HF ønsker å opprette et 

studietilbud med spansk som fag 1, og anser både dette og en ev. oppretting av 

Lektorutdanning i samfunnskunnskap med master i sosiologi som noe som vil styrke 

lektorudanningen ved UiB.  

 

HF vil samtidig be om å omgjøre 39 PPU-plasser til 13 BA-plasser innenfor 

spesialpedagogikk ved Det psykologiske fakultet, slik at PPU-plassene ved HF samlet sett 

nedjusteres fra 153 til 79 plasser.  

 

Fakultetet melder om at det per nå ikke foreligger noen planer om å opprette studietilbud 

innenfor PPU deltid.  

 

SV 

Det foreligger heller ikke noen planer om å utvide tilbuden innenfor PPU heltid ved SV. 

Fakultetet vil imidlertid søke om å få opprettet et 5-årig lektorprogram med master i sosiologi 

fra høsten 2019. Oppretting av et slikt tilbud forutsetter tildeling av 20 nye studieplasser, 

samt at HF åpner for å tilby et tilstrekkelig antall fag 2.  

 

Dersom SV får tildelt nye studieplasser til et 5LU-program, kan dette føre til økte ressurser 

innen samfunnkunnskapsdidaktikk. I så fall kan det være aktuelt å omfordele noen 

studieplasser fra PPU heltid til dette tilbudet, og dermed få en mer reell fordeling av 

studieplasser mellom tilbudene.  

 

SV har per nå ingen planer om å opprette tilbud innenfor PPU deltid.  

 

PS 

PS dimensjonerer høsten 2018 med 251 studieplasser på PPU heltid og 35 studieplasser på 

PPU deltid.  

 

Fakultetet antar at innføringen av ettfagsmodellen på PPU vil gi en økning i antall kvalifiserte 

søkere, og at diskrepansen mellom antall tilgjengelige studieplasser og kvalifiserte søkere 

dermed vil minke. Behovet for å kutte i antall studieplasser på PPU vil derfor ikke være like 

påtakelig. Det foreligger likevel et ønske om å omgjøre noen studieplasser på PPU til BA-

plasser innenfor spesialpedagogikk, jf. innspill fra HF ovenfor.  

 

PS anser en omfordeling av studieplasser fra PPU heltid til PPU deltid som positivt, men 

påpeker at behovet må utredes, da frafallet har vært relativt stort på dette studiet.  

 

Ressurser 
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HF melder om at ressurssiuasjonen på didaktikkdelen er for knapp på enkelte av fagene 

innenfor PPU og 5LU. Innføring av ettfagsmodell på PPU gir et noe annet bilde, men 

ressursene til praksisbesøk vil ikke være dekket innenfor fakultetes faste ressurser.  

 

Det påkekes også fra HF at fakultetet, og UiB som helhet, går glipp av resultatmidler for 

PPU-plassene, så lenge disse ikke fylles opp, og at en omgjøring av studieplasser fra PPU til 

5LU både vil gi en bedre utnyttelse av eksisterende ressurser og gi resultatmidler.   

 

SV viser til at dimensjoneringen på PPU heltid baserer seg på didaktikkressursene ved 

fakultetet, med én didaktiker og 30 studieplasser i hvert av de involverte fagmijøene. En 

tilføring av 20 nye studieplasser til et 5LU-program, vil kunne styrke fagmiljøet i 

samfunnskunnskapsdidaktikk. Ved SV fylles ikke studieplassene på tre av fire 

didaktikkemner innenfor PPU heltid. 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 oppretholde tilbudene, selv om plassene ikke fylles opp.  

 

SV-fakultetet påpeker at innføringen av ettfagsmodellen på PPU vil medføre økt ressursbruk 

i PPU-tilbudet, men også forhåpentligvis et økt antall studenter i de små fagene og en bedre 

utnyttelse av studieplassene.  

 

PS signaliserer at en eventuell økning av antall studenter på PPU og 5LU vil kreve en 

ressursøkning på Institutt for pedagogikk (IPED). Fordi en overvekt av emnene i pedaogikk 

innenfor 5LU og PPU går om høsten, opplever IPED en skjevfordeling av ressursene. Av den 

grunn anbefaler PS en omlegging av studieplanen på 5LU.  

 

Hvis det blir satt i gang tiltak for å omdispnere studieplasser fra PPU til spesialpedaogikk og 

5LU, mener PS at UiB bør være tilbakeholden med å ta imot ytterligere studelasser, da 

studieplassene som omfordeles fortsatt vil kreve tilsvarende ressurser.  

 

 

Tilgjengelige praksisplasser 

PS melder om at vi i de senere årene har presset antall praksisplasser til det maksimale av 

kapapsiteten som dagens avtaler rommer. Det har vært en krevende prosess å oppdrive 

tilstrekkelig antall praksisplasser, og noen praksisplasser har også blitt tildelt på overtid. 

Dette trykket vil øke i takt med økt studenttall.  

 

En uformell undersøkelse som ble sendt til samarbeidsskoler før praksisperioden høsten 

2017, viste at skolene ideelt sett vil ta imot langt færre studenter i praksis enn det vi har 

behov for utfra dagens dimensjonering på 5LU og PPU. Samtidig vet vi at skolene har 

mulighet til å ta imot flere, utfra at vi til nå har greid å skaffe tilstrekkelig antall praksisplasser.  

 

PS mener at nytt avtaleverk og omlegging til en felles praksisordning på 5LU vil innvirke 

positivt på tilgjengeligheten av praksisplasser, men foreslår også at det bør sonderes for et 

mulig samarbeid mellom UiB, NLA og HVL. Hvis arbeidet med praksisutplassering ved de tre 

insitusjonene kan samordnes bedre, vil det kunne påvirke bruk av tid og ressurser i positiv 

retning, samt minske presset på skolene.  
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Saken legges fram til drøfting og innspill.  

 

11.04.2018/ DEFL 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 15/9335 

 

 

  

Sak 28/18 Koordinering av realistsamarbeidet og 
humanistsamarbeidet 

Muntlig informasjon fra Marie Von Der Lippe 

    

                                  Drøftingssak 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 15/9335 

 

 

  

Sak 29/18 Orientering fra lærerutdanningsutvalgene 

    

                                  Orientering v / Utvalgsleder 
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Programrådet for 
lektorutdanningen 

 
 
ephorte: 15/9335 

 

 

  

Sak 30/18 Forslag til fagkombinasjoner på 
tofasmodellen av PPU  

Notat fra Psykologisk Fakultet.  

 

    

                                  Orienteringssak  
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Forslag til studentsett til PPU for opptaket 2018                                   23.03.18 
 
 
I sak 5/18 ber Styringsgruppen for lektorutdanningen Det psykologiske fakultet om å fastsette 
konkrete fagkombinasjoner på tofagsmodellen på PPU, i tråd med forskrift om opptak til PPU. 
Fagkombinasjonene fastsettes på bakgrunn av: 
1. hvilke fag som kun tilbys i tofagsmodellen 
2. vanlige fagkombinasjoner 
3. gunstige fagkombinasjoner i skolen 
  
Det psykologiske fakultet har sett på fagkombinasjonene for studenter som fikk opptak til PPU fra 
H14 til H17, og tar utgangspunkt i dette når vi foreslår hvilke studentsett som skal være gjeldende. Vi 
har i tillegg sett på de foreløpige fagkombinasjonene for PPU-søknadene i 2018 (461 søkere pr. 
19.03.18), og ser at disse i stor grad samsvarer med kombinasjonene som har vært de tre siste årene.    
 
Det har vært tenkt at kombinasjoner som har hatt 3 eller flere studenter skal være garantert 
kollisjonsfrie.  Siden vi i år regner med en økning i antall studenter fra tidligere, har vi utvidet antallet 
kombinasjoner til å inkludere de som har hatt 1,75 studenter eller flere i snitt de siste årene. 
Fakultetene har også gitt innspill på at enkelte kombinasjoner utover dette er ønskelige, bl.a. har 
flere rene MN-kombinasjoner blitt inkludert. I tillegg har vi lagt til en del kombinasjoner hvor de mest 
vanlige fagene samfunnsfag, engelsk og religion inngår.  
 
Med bakgrunn i dette foreslås det at en tar sikte på å gjøre følgende fagkombinasjoner kollisjonsfrie 
for opptaket 2018: 
 
 

FYS MAT NO SAM NO REL ENG NO2  
HIS REL KJE NAT PSY SAM FRA HIS  
HIS SAM ENG REL FIL SAM HIS NO2  
PSY PSY GEO SAM ENG FRA IT SAM  
ENG HIS KJE MAT ENG MEVI HIS PSY  
REL SAM MEVI NO HIS TYS ENG PSY  
ENG SAM MEVI SAM FIL HIS BIO MAT  
ENG SPA SAM SPA HIS MEVI GEF GEO  
GEF MAT BIO KJE HIS SPA MAT NAT  
HIS NO IT MAT SAM TYS BIO GEF  
BIO NAT FRA SAM ENG GEF    
ENG NO GEF NAT ENG TYS    

 
 
Det kan bli aktuelt å tilføre flere kombinasjoner. Dette har vi bedre oversikt når søknadsfristen går ut 
15. april, samt når resultatene av opptaket blir klare i starten av juli. 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Frode Randal                                                                                                  Hilde S. Trosvik 
Leder for studieseksjonen                                                                           førstekonsulent 


