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Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte tirsdag 30. oktober kl 1200-1400 

Til stede: 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Trond Gustavsen (Matematisk institutt) 
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Jorun Nyléhn, for Tom Klepaker (Institutt for biologi) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
Eirik Førde (student) 
Jannecke Lampe, vara for Endre Lie (skolerepresentant) 

Meldt forfall: 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi, leder for utvalget) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
Kjersti Lea (Institutt for pedagogikk) 

Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen 

I   Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Saker til Eventuelt: Noen flere orienteringssaker. 

II  Godkjenning av referat fra møte 17. september, samt saker på 
sirkulasjon 

Forkortelsen JL er brukt i stedet for JN to steder, dette rettes opp. Referatet ble godkjent. 

Sak 17/18 Notat fra arbeidsgruppe – PPU deltid 
Drøftingssak 

TK innledet om saken. JN gikk gjennom hovedtemaene i det foreløpige notatet: 
- hvem søker?
- stiller vi strengere fagkrav enn andre?
- vurdere ettfagsmodell i matematikk?
Utfordringer med undervisning kveld/helg og fleksibel praksis og de positive erfaringene
med samlingsbasert undervisning felles med pedagogikk som nå er godt koordinert.
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JN presenterte i tillegg en idé om å organisere heltid ved at studentene tar både 1. år og 2. år 
på deltidsstudiet parallelt, og ha det som et mulig tilbud. PPU heltid og deltid organiseres slik 
på NMBU. JN kommenterte også at når det gjelder hvordan studiet nå fungerer, er det mye 
som har blitt bedre siden oppstart, bl.a. at man har naturfag og matematikk hvert sitt år, 
men fortsatt ting man ønsker å endre, f.eks. kveld/helgeundervisningen. Samt at studiet har 
blitt mindre markedsført enn heltidsstudiet. 

Innspill/kommentarer: 
• Bakgrunnen for kveld/helg, var krav fra NAV
• Utfordring at mange må ta emner parallelt med studiet for å få tilstrekkelig

fagbakgrunn, dermed er de uansett ikke innenfor NAVs krav
• Men ettfagsordning i matematikk vil det bli færre fagemner deltagerne må ta

parallelt, dermed mer reell deltid.
• Ser vi på MN studiet som liv laga? Hva bør vi signalisere angående det?
• Kan MN overta studiet fra Psykologisk?
• Plassene er i tildelingsbrevet til UiB bundet til PPU, men det ikke spesifisert på heltid

eller deltid.
• Bør vi signalisere det problematiske med kveld/helgeundervisning?

Oppsiktsvekkende at UiB ikke har et avtaleverk for dette. Kritisk til at man skal ha
undervisning på kveld/helg når ikke det finnes avtaleverk og ikke andre institusjoner
har denne typen undervisning på kveld/helg.

• UiO legger undervisningen til høstferie/vinterferie o.l. NMBU samlinger på dagtid, 6
pr. år

• Hva hvis dere som underviser nå av ulike grunner ikke kan jobbe helg, hva da?
• Går fint an å tenke nytt om organiseringen, etc. Gjerne gjøre det før vi vurderer å

legge ned.
• Det er bra ting også i studiet, bl.a. er pedagogene mer fornøyd med den

undervisningen de får til på deltid enn på heltid.
• Noe av begrunnelsen for å starte opp er borte, omskolering i oljebransjen. Med

masterkravet, vil vi klare å rekruttere nok til studiet? Vil det å legge inn innsats på å
øke opptaket til PPU heltid være en bedre løsning?

• Er vi i overkant selektive med tanke på hvem vi slipper inn, fagkrav for opptak?
• Er det noen av de som ikke er kvalifisert på heltid som er kvalifisert for oppstart på

deltid pga. at de kan ta emner parallelt? Noen.
• Vil heller være rausere når det gjelder opptakskravene enn å gå for ettfagsordning, i

alle fall på andre fag enn matematikk.
• Heller ikke ettfagsordning i matematikk er ideelt sett fra skolenes ståsted
• Hvis undervisningen kunne legges på dagtid og praksis ble mindre fleksibel ville det

gjøre det mye greiere å undervise på deltidsstudiet. Kunne gjerne hatt NMBU-modell
med samkjøring med heltid.

• Har 12 ettfagsstudenter i matematikk på heltid. Undervisningen samkjøres med
lektor. Veldig kapasitetskrevende også med ettfagsstudenter på deltid, hvis ikke
samkjøring er mulig

• Skeptisk til ettfagsordning. Bør heller se på andre måter å øke studenttallet på.
Dersom videreføring av deltidsstudiet, bør det foreslås konkrete tiltak. Alternativt
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vurdere omgjøring til studieplasser på heltid med begrunnelse at grunnlaget for 
studiet ikke lenger er tilstede på samme måte som ved oppstart. 

• Foreslår at gruppen jobber videre med konkretisering, innhenting av grunnlagsdata
og legger fram saken for vedtak på senere møte.

• Bør undersøke hvilken effekt endring fra kveld/helg til dagtid vil kunne ha
• Bør se på mulighet til å øke opptaket på heltid ved å se på opptakskravene, noen

kjepphester ute og går.
• Også skeptisk til ettfagsmodell i matematikk
• Ettfagsordning var sentralt pålegg.

Gruppen jobber videre. Saken tas opp igjen for evt. vedtak på senere møte 
Opptakskrav til PPU tas også opp som sak på senere møte. 

• Opptakskrav for H19 ble vedtatt i Studiestyret i går. Bør peke på konsekvensene ved
å være for strenge overfor instituttene.

Sak 18/18 Oppnevning av nestleder 
Vedtakssak 

Vedtak: 
Kikki oppnevnes som nestleder fram tom H20. 

Sak 19/18 Leders rolle 
Vedtakssak 

Vedtak: 
Dersom påtroppende LU-leder allerede er instituttrepresentant, kan han/hun velge å enten 
ha begge roller eller om en annen skal overta som instituttrepresentant. I så fall melder det 
aktuelle instituttet inn erstatter.  

Sak 20/18  Praksis i Cape Town 
Orienterings- og vedtakssak 

A. TK orienterte om besøket. De to skadde studentene har gitt tilbakemelding om at UiBs
krisehåndtering fungerte bra. HW berømmet arbeidet som ble gjort av involverte, bl.a. reise
til Cape Town, medstudenter, minnestund. Det ble avholdt minnestund også på CAMST der
alle elever og lærere deltok. De to studentene tar kontakt når de er klar for å gjenoppta
studiet og det legges opp til en så smidig tilpasning som mulig. Vildes pårørende ønsker gave
til CAMST heller enn blomster e.l.
TK orienterte også om at ny rektor er på plass og at avtale er signert. Vi har endelig noe
skriftlig, hurra!

B. TK orienterte om at CAMST nå har undervisning fra 8. trinn og oppover, dvs. at
ungdomsskolepraksis også kan bli dekket der.
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Innspill: 
• Vil være best med to ulike praksisperioder, en i usk og en i vgs. Så foreslår at de ikke

fritt kan velge
• Støtter det, er redd for at ungdomsskolepraksis vil bli valgt bort
• Vi kan signalisere til CAMST at vi ønsker praksis på de laveste trinnene for studenter

som ønsker videregående om våren. Tror vi mister noen studenter ved at alle må ha
ungdomsskole om våren

• Så ha en ordning der de må ha det motsatte på våren av det de hadde på CAMST?
• Bør være noe ungdomsskolepraksis på CAMST for å kunne være i videregående om

våren

Vedtak: 
LU mener at CAMST-studentene bør gis mulighet til å velge om de vil ha ungdomsskole- eller 
vgs-praksis om våren. Ønsket sendes til praksisutvalget. 

Sak 21/18 Skisser til nye læreplaner 
Drøftingssak 

TK konkluderte med at denne saken bedre håndteres direkte av fagdidaktikerne og at de 
melder inn direkte. LU støttet dette. 

III Orienteringssaker 
• Felles masteroppgave 30 sp
• Programsensorbesøk 31. oktober
• Ny video med tidligere lektorstudent, laget i forbindelse med På vei:

https://www.uib.no/studier/MAMN-L%C3%86RE
• Forskningsdag 22. november
• Campusdag 22. november avlyses bl.a. pga. kollisjon med Forskningsdagen
• Jannecke Lampe er koordinator for realfagssamarbeidet og har i den forbindelse fått

laget en oversikt over foredrag MN-tilsatte kan tilby lærere/skoler:
https://www.uib.no/matnat/120845/realfagssamarbeid-foredrag-som-kan-tilbys

• Styringsgruppen har vedtatt 26. september at «det skal foretas en
konsekvensutredning av ressursene i tilknytning til lektorutdanningen. Fakultetene
melder inn sine representanter til arbeidet. Styringsgruppen ønsker at Steinar Vestad
deltar i arbeidet.»

• Lektorutdanningskonferanse for UiB 21.-22. februar, Solstrand
• Antageligvis et møte til før jul. Forslag til tidspunkt sendes ut i doodle.
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Sak 1/19 Notat fra arbeidsgruppe – PPU deltid 
Vedtakssak 

På LU-møte høsten 2018 ble det bestemt at en liten gruppe skulle se nærmere på hvordan 
PPU deltid fungerer og levere et notat til LU, se vedlegg 1. 

Hovedmoment: 
• Arbeidstid
• Få studenter, behov for økt rekruttering
• Ettfagsmodell eller justere ned fagkravene for å øke antall kvalifiserte?
• Ønske om mindre fleksibel praksis
• Ønske om delt emneansvar

Like før jul fikk MN også brev fra PSYK om nedre grense for oppstart av studiet i 2019, se 
vedlagte brev fra PSYK og svar fra MN, vedlegg 2. 

Vi ber om innspill til notatet og til forslagene til vedtak nedenfor. 

Arbeidstid: 
Forslag til vedtak:  
PPU deltid bør ha undervisning innenfor vanlig undervisningstid. Når det foreligger et felles 
UiB-regelverk/ ordning for kompensasjon for kvelds-/helgeundervisning, kan det vurderes 
om man skal gå tilbake til kvelds-/helgeundervisning. LU-MN melder inn ønsket om vanlig 
undervisningstid til PSYK som er programeier for PPU deltid. LU-MN melder også fra til 
fakultetet om behovet for et felles UiB-regelverk/ ordning for kompensasjon for kvelds-
/helgeundervisning. 

Få studenter, behov for økt rekruttering: 
Forslag til vedtak:  
Det må settes økt fokus på rekruttering. Nettsidene må forbedres slik at de treffer de rette 
personene og det må drives aktiv markedsføring i andre kanaler. LU-MN følger opp med MN 
og PSYK. 

Ettfagsmodell eller justere ned fagkravene for å øke antall kvalifiserte? 
Fagkrav er satt opp som egen sak nedenfor. 

Forslag til vedtak: 
Ettfagsmodell i matematikk i PPU deltid er gjennomførbart og vil kunne øke antall søkere. 
LU-MN er likevel negativ til ettfagsordning da lærere normalt må være kvalifisert i minst to 
fag for å få jobb som lærere. LU-MN vil derfor ikke anbefale ettfagsordning. 

Ønske om mindre fleksibel praksis og delt emneansvar: 
Forslag til vedtak: 
LU-MN støtter arbeidsgruppens forslag og videreformidler dem til PSYK. 
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Sak 2/19 Fagkrav for opptak til PPU 
Drøftingssak 

Styringsgruppen initierte våren 2018 en gjennomgang av fagkravene med tanke på å vurdere 
om de er for strenge. Styringsgruppen gjorde imidlertid ingen slik vurdering, men tok bare 
fakultetenes justerte krav til etterretning. De justerte kravene for MN-fagene ble godkjent av 
Studiestyret H18. 

Vedlagt er en oversikt som viser MNs fagkrav sammenlignet med kravene andre 
sammenlignbare universitet setter, vedlegg 3.  

Instituttene på MN har nylig gjennomgått kravene for sine fag. Det innebar i liten grad en 
oppmykning. For naturfag ble det i stedet gjort en innstramning. Sitter de som vurderer 
dette på instituttene for langt unna skolen/lærerutdanningen til å kunne vurdere 
konsekvensene av at kravene er som de er? Er det mulig å lette på kravene noe for å få flere 
studenter og flere realfagslærere ut i skolen? Fom 2019 vil alle PPU-studentene ha master, 
kan dette i noen grad kompensere for litt mindre rigide detaljkrav i de enkelte fagene? 
Hvordan finner man balansepunktet – ikke sette kravene så høyt at vi mister gode lærere og 
ikke så lavt at det går ut lærere med for svak faglig bakgrunn? 

Vedlagt er et eksempel på en søker i 2018 som med nåværende krav ikke er kvalifisert i 
naturfag og som har fått tilbakemelding om å ta BIO100 og PHYS102 for å kvalifisere seg for 
2019, vedlegg 4. 

Vi ber om innspill, gjerne konkrete forslag til endringer i kravene til de enkelte fagene. 

Sak 3/19 Rapport fra programsensor 
Drøftingssak 

Programsensor Gerd Johansen besøkte MN 31. oktober og hadde samtaler med ulike aktører 
i lektorprogrammet om praksis. Vedlagt er rapport fra besøket, vedlegg 5. 

Her er hennes oppsummering og anbefalinger: 
• Praksis som eget emne hadde løst en del av problemene som fremkommer i denne

sensuren. Det hadde gitt en selvstendig berettigelse til praksis og kunne vært med på å
løfte statusen til praksis. Jeg foreslår at Universitet i Bergen setter dette på dagsorden til
Departement og UHR.

• Flere møteplasser for de som er involvert i lektorutdanningen inkludert praksisfeltet kan
styrke det samarbeidet som er nødvendig til å skape en utdanning som i realiteten er
integrert. Dette må ses i sammenheng med neste punkt:

• Gjennomgang av emnebeskrivelser for praksis med hensyn på klarhet, progresjon,
integrasjon og arbeidsmengde er nødvendig, se punkt 3, 4, 5 og 8.

• Praksisgruppestørrelse bør ikke endres, det kan vurderes om gruppestørrelse i
KOPRA102 og KOPRA103 bør reduseres slik at det blir enklere for studentene å få slippe
til med (korte) undervisningsopplegg, se punkt 8.
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• Det bør gjøres endringer i form og innhold i for- og etterarbeid samt campusdager, se 
punkt 8. 

• Lektorprogrammet har en utfordring ved at det er lagt over flere fakultet, der 
disiplinfagene og skolen som praksisarena ser ut til å komme i «konflikt» med hverandre 
i kampen om studentenes tid. 

 
Vi ber om innspill til de ulike punktene. Er det andre punkt som bør drøftes? 
 
 
Sak 4/19  Praksis - skoleslag 
Drøftingssak 
 
Pga. mangel på praksisplasser har man de siste semestrene operert med treer- og firer-
grupper i langpraksis. Idealet er at en student er i parpraksis i det ene faget/gruppen og har 
individuell praksis i det andre faget/gruppen. 
Presset på praksisplasser er størst på ungdomstrinnet. Vi har inntrykk av at det er relativt 
godt med plasser i realfag i videregående skole. Pr. nå er det slik at studentene er på 
ungdomstrinnet i den ene perioden og videregående den andre (PPU og lektorprogrammet 
motsatte semester).  
 
Kan det være aktuelt å åpne for at (noen) studenter har begge langpraksisperioder i 
videregående skole, for på den måten å unngå treer- og firergrupper? 
 
 
Sak 5/19  Emneevaluering – oppdatering av rotasjonsliste 
Vedtakssak 
 
Følgende ble vedtatt i Lærerutdanningsutvalget H17: 
------- 
Plan for emneevaluering for perioden H17-V20: 
H17: NATDID10-P, MATDID220 
V18: NATDID220/220-P, MATDI220-P, BIODID220/220-P, KJEMDID220/220-P 
H18: NATDID210 
V19: NATDID212-P, PHYSDID220/220-P 
H19: NATDID211, MATDID210/210-P 
V20: GEOVDID220/220-P 
 
Gjentas så fra H20. 
 
Emneansvarlig sørger for at emnet evalueres, skriver emnerapport og legger den ut i UiB 
studiekvalitetsbase. Det sendes også kopi av emnerapport til LU. 
------------ 
 
Det har etter dette blitt opprettet to emner som inngår i PPU: MATDID230-P og MATDID240-
P, som må inn i rotasjonslisten. 
 
Forslag til vedtak: 

7



Plan for emneevaluering for perioden H17-V20: 
H17: NATDID10-P, MATDID220 
V18: NATDID220/220-P, MATDI220-P, BIODID220/220-P, KJEMDID220/220-P 
H18: NATDID210 
V19: NATDID212-P, PHYSDID220/220-P 
H19: NATDID211, MATDID210/210-P, MATDID230-P 
V20: GEOVDID220/220-P, MATDID240-P 

Gjentas så fra H20. 

Emneansvarlig sørger for at emnet evalueres, skriver emnerapport og legger den ut i UiB 
studiekvalitetsbase. Det sendes også kopi av emnerapport til LU. 

III Orienteringssaker 
• Noen tall for lektorprogrammet, vedlegg 6, muntlig orientering v/MJ
• Leie av rom ASV, vedlegg 7
• Vedtak i styringsgruppen: Konsekvensutredning av ressurser, vedlegg 8
• Vedtak i styringsgruppen: Evaluering av ettfagsmodell PPU, vedlegg 9
• Nye tekster på nett, muntlig orientering v/MJ
• Lektorutdanningskonferanse for UiB, 21.-22. februar
• PPU-konferanse Trondheim,11.-12. mars, https://www.ntnu.no/ilu/
ppu2020 •
• 
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En kort utredning av PPU-deltid på initiativ fra LU-MN 

Medvirkende: 
Johan Lie (underviser matematikkdidaktikk i PPU-deltid) 
Jorun Nyléhn (underviser naturfagdidaktikk i PPU-deltid) 
Kjersti Lea (underviser pedagogikk i PPU-deltid) 
Marianne Jensen (adm. koordinator, lærerutdanning i realfag, sekretær for LU-MN) 

Bakgrunn 

PPU-deltid startet opp høsten 2016. Til nå er et kull uteksaminert (kull16) og to kull er i løpet (kull17 
og 18). I de 2,5 årene studiet har pågått har man gjort seg noen erfaringer, bl.a. om 
- søkertall, hvem som søker, frafall
- hvordan organisering av undervisning og praksis fungerer

Dette utdypes nedenfor. 

På bakgrunn av dette kommer gruppen med en del forslag og anbefalinger. 

Hvem søker? 

Søkertall 2016-2018: 
PPU-deltid 2018 2017 2016 
Antall søkere 150 126 157 
Kvalifiserte (= tilbud) 29 43 73* 
Ja-svar/reg på prg i FS 13 (3 av dem 

fra 2016) 
20 39 

Reg som aktive pr. 
281118 

7 (2 av dem fra 
2016-
opptaket) 

11 
+ 1 i perm

1 aktiv + 1 i 
permisjon 

Fullført 14 

2018: 
Av 150 søkere har 35 utdanning/grader innen helt andre felt enn realfag, f.eks. økonomi, idrett, 
helse, teologi, historie, samfunnsfag. Sammen med andre som har lite matematikkbakgrunn utgjør 
disse ca. 80 søkere som har mindre enn 30 sp i matematikk. Det betyr at det er behov for bedre 
informasjon ut til potensielle søkere slik at man får luket ut de som ikke har relevant bakgrunn før de 
søker.  

23 søkere søkte både heltid og deltid – foretrekker de av en av delene, og i så fall hvilken? Åtte av 
søkerne som var kvalifisert for deltidsstudiet hadde også søkt heltid. To av dem begynte på heltid, og 
to på deltid. Dersom det er mulig, bør det kanskje legges inn en form for rangering av hvilke studier 
studenten ønsker mest i søknaden?  

Av 150 søkere har ca. 40 mastergrad/PhD eller tilsvarende. Ca. 100 har bachelorgrad eller lignende 
eller ingen grad. Ca ti søkere leverte ikke inn dokumentasjon.  Det er altså stor overvekt av søkere 
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med bachelorgrad, ikke så mange med mastergrad. Masterkravet slår inn fra høst 2019. Dersom vi 
legger tidligere søkertall til grunn, vil vi oppleve et kraftig redusert søkertall høsten 2019. 

Av de 40 med master/phd var 16 kvalifisert, dvs. 40 %. Av de 100 andre var 13 kvalifisert, dvs. 13 %. 

Pga. innføringen av masterkrav i 2019 vil, basert på disse tallene, søkertall og antall kvalifiserte gå 
kraftig ned.  

For å få nok søkere må det drives aktiv markedsføring, både mot de som er ansatt i skolen allerede 
(og som kan nyte godt av Udirs stipendordning (https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-
og-videreutdanning/ppuyfl/stipend/) og de som ikke allerede er i skoleverket. 

Aktuelle kanaler: 
• Bedre skole, Teknisk ukeblad, Utdanning, Tangenten, …
• Direkte markedsføring mot skoler/lærere f.eks. via partnerskolernettverk, Skolelaboratoriets

kontaktnett, …

Hva skiller PPU deltid på UiB fra PPU-studier andre steder? 

Opptakskrav 

Når det gjelder fagkrav som stilles til PPU og PPU deltid, er det en del forskjeller mellom 
institusjonene. I vedlegget er en sammenstilling av krav ved en del universiteter (data samlet inn av 
Denise Fladmark) 

Matematikk: 
UiO og UiA skiller seg ut ved å være minst strenge, bl.a. ved å åpne for at mekanikk og generell 
informatikk kan telle som matematikk. NTNU og UiT stiller ikke krav til spesifikke tema, men 
presiserer at brukerkurs ikke kan inngå. UiB og NMBU stiller nokså like opptakskrav til matematiske 
fag. 

Naturfag: 
Det er kun UiB og NMBU som stiller krav om 90 sp totalt, de andre krever 60 sp. UiT og UiO stiller 
ikke krav til fordeling av sp på ulike fag og ikke heller til tema. UiA har et minstekrav på 10 sp i hvert 
av de tre fagene. UiB og NMBU stiller krav til fordeling av sp på ulike fag, NMBU 30 i hver, UiB min 15 
i hver. UiB og NMBU oppgir også visse tema innenfor hvert fag som må være dekket. Ved NTNU ser 
det ikke ut til at naturfag tilbys som fag i PPU, med det tilbys PPU i fysikk, kjemi og biologi. NTNU har 
ikke så veldig forskjellige krav fra UiB i disse fagene. 

Ved UiO tilbys kun naturfag som kombinasjon, og ikke biologi, fysikk og kjemi. Dette må tas med i 
betraktningen, siden naturfagdidaktikk ved UiO dermed er et generelt tilbud som inkluderer biologi, 
fysikk og kjemi i tillegg til generelt naturfag. Det mer åpne fagkravet til UiO naturfagdidaktikk betyr 
dermed ikke at UiO utdanner naturfaglærere med bakgrunn i bare biologi eller kjemi, det betyr at de 
tilbyr kun et emne til studenter med ulike naturfaglige bakgrunner. En student med biologibakgrunn 
tar naturfagdidaktikk og blir kvalifisert til å undervise i biologi, men ikke naturfag (kombinasjon av fag 
og didaktikk teller). Dermed betyr heller ikke det tilsynelatende langt mer åpne fagkravet hos UiO at 
de er så mye mer åpne enn UiB, de har et bredt tilbud mens UiB har flere. 
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Har ikke kunnskap pr. nå om noen av disse stedene tilbyr betinget opptak (altså at vi gir studenter 
mulighet til å ta manglende fagutdanning parallelt med PPU) slik UiB har. 

Våren 2018 ba styringsgruppen fakultetene gjøre en kritisk gjennomgang av UiBs fagkrav til PPU. For 
MN-fagene ble det gjort noen endringer (vedlegget viser fagkravene etter endringene), men det var i 
liten grad endringer som gjorde kravene mindre strenge. Vi forstår det slik at 
programråd/styringsgruppe vil ta tak i saken igjen. 

Krav om ett eller to fag? 
NTNU, UiO, UiT, NMBU har tilbud om ettfagsopptak på PPU deltid. UiA ser ikke ut til å ha tilbud om 
PPU deltid i allmenne fag. I PPU-deltidsutdanningen ved UiB har vi krav om to fag. 

Organisering 

Ved NMBU organiseres undervisning som seks samlinger pr. år. Undervisningen foregår på dagtid. 
NMBU har felles samlinger for lektorprogram, PPU heltid og PPU deltid.  
Ved UiO er det delvis undervisning på dagtid og delvis kveldsundervisning fra 17-21. UiO har egen 
undervisning for PPU heltid og deltid, men flere hundre studenter totalt på både heltid og deltid. 
På NTNU er undervisningen lagt til dagtid. På HVL-Stord er det samlingsbasert undervisning, dagtid. 
Vår egen deltidsutdanning er organisert som seks samlinger pr. år, fordelt på fredag kveld og lørdag. I 
utgangspunktet er dette tidspunktet valgt for å tilpasse oss studenter som enten er i full jobb eller 
som har forpliktelser overfor eksempelvis NAV om å ikke arbeide på dagtid. Plasseringen av 
samlingene er utfordrende for underviserne på PPU med tanke på arbeidstid. 

Vurderinger og kommentarer 

Ettfagsmodell? 
Som på PPU heltid er det kun matematikk som kan være aktuell for ettfagsmodell. Matematikk er det 
faget det vil være minst vanskelig å få jobb med som eneste fag. I tillegg er modellen for 
deltidsstudiet slik lagt opp at det enklest kan lage ettfagsmodell i matematikk. Det er vanskelig å 
gjøre det i naturfag. (Nå er modellen slik at studentene har matematikkdidaktikk i første studieår og 
naturfagdidaktikk i 2. studieår. Ved ettfagsmodell i matematikk, kan disse studentene få egen 
matematikkdidaktikk i 2. studieår.) 

En slik ordning vil bety at det må tilbys 15 sp til i matematikkdidaktikk inn i studiet. Og det vil 
innebære svært mange kvelds/helgesamlinger i matematikk dersom man skal holde på de 
undervisningstidene, noe som ikke er ønskelig.  

En fordel med ettfagsmodell er at det vil være færre fagemner studentene må supplere med parallelt 
med PPU deltid. Pr. nå tillates max 30 i hvert fag og max 45 totalt. Med matematikk som 
ettfagsmodell kunne man f.eks. tillate max 20. 

Arbeidstid 
I dagens PPU deltid-organisering er undervisningen lagt til kveld og helg (fredag kveld og lørdag 
formiddag). Hva er bakgrunnen for dette? UiB fikk studieplassene i 2015 i forbindelse med 
nedgangen i oljebransjen som et tiltak rettet mot bl.a. ingeniører som ønsket/hadde behov for 
omskolering. Flere mistet jobben og fikk støtte fra NAV som arbeidsledige. Med slik støtte fra NAV er 
det begrenset hvor mye undervisning man kan delta på på dagtid. Etter innspill/krav fra UiB-ledelsen 
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vedtok derfor Psykologisk fakultet å legge undervisningen til kveld/helg. Helg-/kveldsundervisning er 
ikke et krav fra KD knyttet til studieplassene, men noe som er bestemt på UiB. 

En problemstilling ble likevel at mange av de som startet opp på PPU deltid fikk betinget opptak og 
krav om å ta fagemner parallelt. Disse studentene ville uansett ikke kunne oppfylle NAVs krav. 

Studentmengden har også endret seg. Oljebransjen er på vei opp og det er antageligvis færre 
arbeidsledige ingeniører dette studiet er aktuelt for. Det spørs dermed om behovet for kveld/helg for 
å oppfylle NAVs krav er tilstede i samme grad lenger. 
En uformell sjekk med kull17 viser at ingen av den pr. nå mottar støtte fra NAV. Noen få fikk støtte i 
starten men ikke nå lengre. Disse studentene ønsker likevel undervisning på kveld/helg for å kunne 
kombinere med 100% jobb. 

En annen faktor er at bygningsmassen er stengt for studentene på kveld og i helg. Kun de ansatte har 
(begrenset) tilgang. Dette har blant annet innebåret at flere ansatte er nødt til å være til stede 
samtidig. Å forflytte seg fra en del av en bygning til en annen blir også tidkrevende, samt å komme 
seg ut og inn igjen i en bygning (til lunsj, uteundervisning, med mer). Dette er et problem det vil være 
mulig å løse.  

UiB har ikke noe avtaleverk for undervisning på kveld og i helg. Denne type undervisning oppleves 
som ugunstig for de som underviser da det går utover privatlivet. I tillegg gis det ingen eller en svært 
begrenset kompensasjon. Dersom man fortsatt skal ha undervisning på kveld/helg, bør det ikke være 
mer enn 4 helger pr ansatt pr kalenderår, og det bør komme på plass et felles system for 
kompensasjon. I alle tilfeller vil ugunstig arbeidstid være noe en må finne gode 
kompensasjonsordninger for. 

Praksis 
I PPU deltid er det såkalt fleksibel praksis. I nåværende modell er langpraksis 20 dager fordelt etter 
eget valg på 40 dager, og kortpraksis 10 dager fordelt på 20 dager. Fra et studentperspektiv er dette 
en god ordning. I en liten spørreundersøkelse blant studentene på kull 2 kom det fram at de ønsker 
enda mer fleksibel praksis, siden mange tar dette ved siden av full jobb. Blant annet kom det fram et 
ønske om maksimalt 15 dager praksis per semester, for å kunne bruke ferien på praksis. Her er det 
imidlertid viktig å se på læringsutbyttet for praksis, og hensikten med lengre praksisperioder. En kan 
sette spørsmålstegn ved utbyttet av å være innom få timer nå og da, sammenliknet med en måned 
sammenhengende praksis. Studentene skal dessuten være en del av kollegium i praksisperioden, ikke 
bare komme til timen de skal undervise og forsvinne kjapt etterpå. 

Erfaringene blant de ansatte på PPU-deltid er at denne fleksibiliteten gjør det vanskelig for skolene å 
ha oversikt, da alle har sin individuelle plan. Individuelle planer gjør også at man mister muligheten til 
parpraksis, slik at idealmodellen med parhospitering i det ene fag og individuell hospitering i det 
andre faget undermineres. I tillegg er det utfordrende å planlegge praksisbesøk for 
fagdidaktikere/pedagoger. Slik det er nå, er det ofte vanskelig å finne gode tidspunkt for 
praksisbesøk.  

Samlinger 
Erfaringen er at samlingene fungerer godt. Samarbeid mellom pedagogikk og fagdidaktikk og lengre 
økter, gir helhetlig og sammenhengende undervisning. Dette bør tas vare på og gjerne  
spres til heltidsstudiet. For deltidsstudenter er dette ekstra viktig, for å bygge miljø og samarbeid. 
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Emneansvar 
PPU deltid er plassert under Psykologisk fakultet, og i dag er emneansvaret lagt hit. Imidlertid er 
samtlige emner satt sammen av to ulike fag, slik at emneansvaret reelt sett bør være delt. Det er 
også mer arbeid knyttet til å koordinere ulike fag på to fakulteter, enn til å ha ansvar for et mer 
«lokalt» emne. Emnene på PPU deltid skal være integrerte, og et resultat av forhandling mellom 
fagene. En synliggjøring av dette kan være å gi emneansvar til begge de involverte fagene. Det er 
uheldig hvis innhold og struktur planlegges ut fra et fag, og så tilordnes til det andre. Dette vil også 
fungere som avlastning av emneansvarlig siden det er en vesentlig større jobb enn ordinært 
emneansvar.  

Forslag og anbefalinger 

• Flytte undervisningen til dagtid, f.eks. torsdag+fredag, i stedet for fredag kveld+lørdag. De fleste
institusjonene vi kan sammenligne oss med, har undervisningen på dagtid. Hvis man skal beholde
fredag kveld+lørdag, må antall samlinger pr. ansatt begrenses (for at det ikke skal gå for mye ut
over privatlivet til de ansatte) og det må komme på plass et felles regelverk for slikt arbeid og for
hvilken kompensasjon som skal gis.

• Hvordan få flere studenter:
o For å øke antall deltagere må det drives svært aktiv markedsføring og informasjonen må

være svært tydelig på hvilken fagbakgrunn man må ha.
o Ettfagsordning i matematikk vil øke antall kvalifiserte søkere, selv om ettfagsmodellen i

utgangspunktet ikke er ønskelig hverken fra de ansattes ståsted eller fra praksisskolenes
ståsted. Men det er allerede innført ettfagsmodell på PPU-heltid, og de andre
institusjonene tilbyr ettfagsmodell. Og det vil kunne gi deltagere som må supplere med
færre fagemner enn nå, noe som kan øke sjansen for at de fullfører. En ettfagsmodell
innebærer til sammen 12 samlinger i involverte fag, slik at undervisning på dagtid må på
plass før dette kan innføres. Dette er også et ressursspørsmål, siden en innføring av
ettfagsmodell (eller andre mindre grupper) innebærer undervisning i små grupper.
Deltidsstudiet evalueres fordi kull tre er en liten gruppe, og opprettelse av flere små
grupper ikke vil løse problemet.

o Redusere fagkravene. Noen av institusjonene har mindre strenge fagkrav enn UiB. En
endring i fagkravene for PPU-deltid, vil innebære at man må gjøre samme endring for
opptak til PPU heltid dersom vi skal være konsistente.

o Dersom fagkravene reduseres, vil det kunne være mindre behov for å innføre
ettfagsordning, og vice versa. Gruppen anser en endring i fagkravene som mer gunstig
enn å innføre ettfagsmodell på deltid. Hvilke endringer som bør gjøres i fagkrav må
eventuelt sees nærmere på. Men vi ser det som uheldig å undervise i naturfag uten en
viss bredde (fysikk, kjemi og biologi bør med). Naturfagdidaktikken på PPU-deltid er lagt
opp til fellesfaget naturfag.

• De positive erfaringene med samarbeid mellom pedagogikk og fagdidaktikk og lengre økter, er
noe man kan dra nytte av i heltidsstudiet. Vi anbefaler å legge til rette for mer samarbeid mellom
fagdidaktikk og pedagogikk (men det må nødvendigvis være frivillig) (noen av studentene på
lektorprogrammet vil ikke ha lengre økter i en liten undersøkelse)

• Delt/dobbelt emneansvar der involverte fag er representert. Både fordi det er merarbeid knyttet
til å koordinere ulike fag på tvers av fakulteter, og for å synliggjøre at innhold og struktur er
basert på forhandlinger.

• Redusere fleksibiliteten studentene har i praksis.
• Automatikk når det gjelder korttilgang til undervisningsrom for ansatte og studenter. Dette

gjelder generelt, ikke bare for PPU deltid. Men siden undervisningen på PPU deltid pr. nå er på
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kveld/helg da det kreves ekstra tilganger og man krysser fakultetsgrensene når det gjelder 
rombruk, gjør manglede automatikk det mer tungvint. Og konsekvensene av manglende tilgang 
blir mer uheldig enn for emner som underviser på dagtid i ukedagene.  
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Det psykologiske fakultet 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det psykologiske fakultet 
Telefon 55582710 
post@psyfa.uib.no 

Postadresse 
Postboks 7807 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Christiesgt. 13 
Bergen 

Saksbehandler 
Hilde Sagen Trosvik 
55588655 

side 1 av 2

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Brev til Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om opptak PPU 
deltid 2019 

Bakgrunn 
Studieprogrammet PPU deltid startet opp høsten 2016. UiB ble tildelt 35 øremerkede 
studieplasser fra Kunnskapsdepartementet, og hensikten med programmet var å åpne nye 
arbeidsmuligheter for fagfolk med realfaglig bakgrunn som ble arbeidsledige da oljeindustrien 
opplevde nedgangstider rundt 2015.  
Siden oppstarten har vi ikke klart å fylle de 35 studieplassene, og det har vært en nedgang i 
antall studenter på programmet. I 2018 fikk 29 søkere tilbud om opptak, og kun åtte 
studenter startet opp på studiet. I løpet av høstsemesteret har det vært en del frafall, og på 
nåværende tidspunkt er det bare fire gjenværende studenter på programmet.  

Betingelse for opptaket 2019 
Det er svært ressurskrevende å drive programmet for så få studenter, og vi ser det ikke 
hensiktsmessig å starte opp programmet høsten 2019 dersom det ikke er et tilstrekkelig 
antall studenter. På bakgrunn av dette vil Det psykologiske fakultet som eier av 
studieprogrammet legge til grunn en betingelse for opptaket 2019 at minimum 15 
studenter må takke ja for at studiet skal starte opp.  
De 35 studieplassene på PPU deltid er øremerket MNT-fag. Dersom ikke 15 studenter takker 
ja til studiet i 2019, vil vi foreslå at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet enten 
overfører de 35 studieplassene på PPU deltid til PPU heltid, eller tilbyr dem som EVU-kurs 
for lærere primært på Vestlandet, men potensielt også for resten av landet. 

Tilbakemelding 
Vi ber om at Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet gir tilbakemelding på om de stiller 
seg bak de foreslåtte tiltakene innen 15. januar 2019. 

Vennlig hilsen 

Frode Randal 
seksjonssjef Hilde Sagen Trosvik 

førstekonsulent 

Referanse Dato 

2018/14500-HIT 10.12.2018 
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Kopi 
Studieadministrativ avdeling 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 
Telefon 55582062 
post@mnfa.uib.no 

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégt. 41, Realfagbygget 
Bergen 

Saksbehandler 
Marianne Jensen 
55582841 

side 1 av 1 

Det psykologiske fakultet 

Svar fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet om opptak 
PPU deltid 2019 
Fakultetet er positive til at det settes en nedre grense, da det er ressurskrevende å drive 
studiet for svært få studenter.  

Det foreslås å sette grensen til at minimum 15 studenter må takke ja til studiet. Dersom antall 
som takker ja skal brukes som mål, må tilbud om plass sendes ut svært mye tidligere enn det 
som har vært vanlig (juli). Hvis ikke vil det skape for stor usikkerhet tett opp til studiestart, 
noe som er negativt både for søkerne og oss. Vi risikerer at flere studenter takker ja til andre 
tilbud pga. usikkerheten og vi får svært lite tid til å omdisponere plasser (f.eks. sende ut flere 
tilbud på PPU heltid). Et alternativ er å i stedet bruke antall kvalifiserte som mål og da sette 
tallet noe høyere enn 15. Da vil ikke tilbudene som sendes ut være med forbehold om at 
mange nok takker ja, de som får tilbud kan være sikre på at de får starte opp hvis de vil. 

Fakultetet er positive til at plassene omdisponeres til PPU heltid, evt. EVU, dersom studiet 
ikke starter opp. Er det avklart med KD at plassene kan omdisponeres til EVU eller er dette 
et spørsmål som må avklares? 

Lærerutdanningsutvalget ved fakultetet hadde PPU deltid oppe som diskusjonssak i høst. 
Dette resulterte i at en liten gruppe satte seg ned og lagde et notat basert på de erfaringene 
noen av de som underviser har gjort så langt og hva man ønsker seg framover. 
Lærerutdanningsutvalget skal behandle notatet på møte 22. januar, men vi sender det over 
til dere nå slik at dere er kjent med det. 

Vennlig hilsen 

Ingrid Christensen 
studiesjef Marianne Jensen 

seniorkonsulent 

Referanse Dato 

2018/14500-MAJE 03.01.2019 
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UiB UiA UiT UiO UiS NTNU NMBU 

Mate-
matikk 

Minst 60 studiepoeng i 
matematikk og statistikk på 
universitetsnivå. Du som søker 
står ansvarlig for å 
dokumentere at du har 
oppnådd studiepoeng i emner 
som minst dekker fagområdene 
fra listen nedenfor. 

Fagområdene på listen må 
være forholdsvis jevnt fordelt, 
og ikke dominert av et 
fagområde. Dersom ikke alle 
fagområdene inngår i 
søknadsgrunnlaget, gjøres ei 
helhetlig vurdering av den 
enkelte søkers fagbakgrunn. 
Studenter med matematikk fra 
økonomiutdanning og 
ingeniørutdanning fra høgskole 
må få vurdert 
matematikkemnene i hvert 
enkelt tilfelle. 

Liste over fagområder som må 
dekkes: 
•Kalkulus 
•Analyse 
•Lineær algebra 
•Statistikk 

60 stp i matematikk 
som inneholder 
maksimalt - 20 stp 
statistikk - 10 stp kan 
være fra mekanikk, 
økonomi eller 
informatikk. 
Studenter med 
matematikk fra 
økonomiutdanning og 
ingeniørutdanning må 
få vurdert 
matematikkemnene i 
hvert enkelt tilfelle. 

 60 studiepoeng 
matematikk og/eller 
statistikk. Emner fra UiT 
med MAT eller STA i 
kurskoden kan benyttes 
så sant de ikke 
overlapper med 
hverandre. Unntatt fra 
dette er brukerkursene 
Mat-0001 og STA-0001. 

 50 studiepoeng 
matematikk/statistikk 
og INF-1100 (innføring
programmering) 

 Relevante matematiske 
faglige emner innen 
ingeniør-, økonomi- og 
IT-fag kan også 
godkjennes. 

60 studiepoeng 
matematikk og/eller 
statistikk. Alle UiO-
emner med MAT eller 
STK i kurskoden, enten 
alene eller i 
kombinasjon med 
andre fagforkortelser, 
kan benyttes så sant 
det ikke er overlapp. 
De 60 studiepoengene 
kan inneholde inntil 
22.5 studiepoeng til 
sammen fra mekanikk 
og informatikk. Av 
disse kan informatikk 
utgjøre inntil 10 
studiepoeng. 

Godkjent opptaksgrunnlag er 
årsstudium (60 studiepoeng) i 
matematikk, hvorav maksimalt 
20 studiepoeng kan være 
statistikk. 
Søkere som har fullført begge 
NTNUs brukerkurs i matematikk 
(brukerkurs 1 og brukerkurs 2), 
får disse to emnene godkjent 
som totalt 7,5 studiepoeng av 
sitt totale opptaksgrunnlag i 
matematikk. 

Søkeren må ha 60 studiepoeng (faglig 
dybde) i matematikk   

Fagområdene (kulepunktene) spesifisert 
innen hvert av realfagene må være 
forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert 
av et fagområde. Dersom ikke alle 
fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, 
gjøres ei helhetlig vurdering av den enkelte 
søkers fagbakgrunn. 

Matematikk 
•Kalkulus 
•Analysens grunnlag 
•Lineær algebra 
•Numerikk
•Statistikk 

Biologi Minimum 60 studiepoeng i 
biologi/molekylærbiologi på 
universitetsnivå. Du som søker 
står ansvarlig for å 
dokumentere at du har 
oppnådd studiepoeng i emner 
som minst dekker fagområdene 
fra listen nedenfor. 
Fagområdene på listen må 
være forholdsvis jevnt fordelt, 
og ikke dominert av ett 
fagområde. Dersom ikke alle 
fagområdene inngår i 
søknadsgrunnlaget, gjøres en 
helhetlig vurdering av den 
enkelte søkers fagbakgrunn.  

Liste over fagområder som må 
dekkes: 
• Evolusjon
• Økologi 

Godkjent opptaksgrunnlag i 
biologi er en utdanning 
(minimum 60 studiepoeng) som 
dekker følgende fagområder: 
celle- og molekylærbiologi 
faunistikk og floristikk 
evolusjonsbiologi 
fysiologi 
Spesielt viktig er det at du har 
kjennskap til systematikken i 
faget (faunistikk og floristikk). 
Dette vurderes som svært 
vanskelig å tilegne seg på egen 
hånd. 
Hvis utdanningen ikke dekker 
samtlige områder, gjøres en 
vurdering i hvert enkelt tilfelle. 
Da vurderes helheten av 
utdanningen. 

Søkeren må ha 60 studiepoeng (faglig 
dybde) i biologi  

Fagområdene (kulepunktene) spesifisert 
innen hvert av realfagene må være 
forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert 
av et fagområde. Dersom ikke alle 
fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, 
gjøres ei helhetlig vurdering av den enkelte 
søkers fagbakgrunn. 

Biologi: 

Celle- og molekylærbiologi 
Floristikk og faunistikk 
Økologi 
Evolusjonsbiologi 
Fysiologi 
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• Organismebiologi (zoologi, 
botanikk, mikrobiologi) 
• Cellebiologi  
• Molekylærbiologi  
• Fysiologi 
• Felt- og laberfaring 

Kjemi Minimum 60 studiepoeng i 
kjemi som dekker generell 
kjemi, uorganisk kjemi, 
organisk kjemi, fysikalsk kjemi 
og analytisk kjemi. Emner innen 
molekylærbiologi kan gå inn 
som erstatning for fysikalsk 
kjemi eller analytisk kjemi. 
Emnekombinasjonen må 
inneholde minst 20 
studiepoeng emner der det 
inngår praktisk 
laboratoriearbeid. 

    Godkjent opptaksgrunnlag i 
kjemi er en utdanning 
(minimum 60 studiepoeng) som 
dekker følgende fagområder: 
generell kjemi 
uorganisk kjemi 
organisk kjemi 
Disse fagområdene må utgjøre 
hovedtyngden av 
opptaksgrunnlaget. 
 

Søkeren må ha 60 studiepoeng (faglig 
dybde) i kjemi  
 
Fagområdene (kulepunktene) spesifisert 
innen hvert av realfagene må være 
forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert 
av et fagområde. Dersom ikke alle 
fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, 
gjøres ei helhetlig vurdering av den enkelte 
søkers fagbakgrunn. 
 
Kjemi 
 
Uorganisk kjemi 
Organisk kjemi 
Analytisk kjemi 
Fysikalsk kjemi 
Biokjemi 
 

Fysikk Minst 60 studiepoeng i fysikk 
på universitetsnivå. Du som 
søker står ansvarlig for å 
dokumentere at du har 
oppnådd studiepoeng i emner 
som minst dekker fagområdene 
fra listen nedenfor. 
 
Fagområdene på listen må 
være forholdsvis jevnt fordelt, 
og ikke dominert av et 
fagområde. Dersom ikke alle 
fagområdene inngår i 
søknadsgrunnlaget, gjøres ei 
helhetlig vurdering av den 
enkelte søkers fagbakgrunn. 
Studenter med 
ingeniørutdanning fra høgskole 
må få vurdert fysikkemnene i 
hvert enkelt tilfelle. 
 
Liste over fagområder som må 
dekkes: 
Moderne fysikk 
Mekanikk 
Termodynamikk 
Elektromagnetisme 
Laboratoriekurs i fysikk 

    For å få opptak til fysikk, er det 
viktig å dekke en rekke 
fagområder: 
mekanikk 
elektromagnetisme 
bølgefysikk 
termisk fysikk 
moderne fysikk 
Samtlige fem fagområder må 
finnes i opptaksgrunnlaget. 
 

Søkeren må ha 60 studiepoeng (faglig 
dybde) i fysikk  
 
Fagområdene (kulepunktene) spesifisert 
innen hvert av realfagene må være 
forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert 
av et fagområde. Dersom ikke alle 
fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, 
gjøres ei helhetlig vurdering av den enkelte 
søkers fagbakgrunn. 
 
Fysikk 
 
Mekanikk 
Termofysikk 
Elektromagnetisme 
Moderne fysikk (herunder 
kvantefysikk/relativitetsteori) 
Måleteknikk 
 
Alle fagområdene må inngå i 
søknadsgrunnlaget. 
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Natur-
fag 

Minimum 90 studiepoeng i 
naturvitenskapelige emne med 
minimum 15 studiepoeng 
relevant utdanning i hvert av 
fagene fysikk, kjemi, biologi på 
universitetsnivå. Du som søker 
står ansvarlig for å 
dokumentere at du har 
oppnådd studiepoeng i emner 
som minst dekker fagområdene 
fra listen nedenfor. 

I biologi må evolusjon og 
økologi dekkes, samt at i tillegg 
må være en viss bredde i den 
biofaglige kompetansen, f.eks. 
innen organismebiologi 
(zoologi, botanikk, 
mikrobiologi), cellebiologi, 
molekylærbiologi og fysiologi.  

I kjemi må generell kjemi 
tilsvarende KJEM110 være 
dekket. (Fra 2020 gjelder: I 
tillegg må det være ytterligere 
fordypning i enten organisk 
eller uorganisk kjemi 
tilsvarende minst 5 
studiepoeng) 

I fysikk må generell mekanikk, 
elektrisitet-, varmelære være 
dekket. 

60sp innen naturfag 
som inneholder minst 
10sp biologi, 10sp 
fysikk og 10sp kjemi. I 
tillegg til disse kan 
inntil 30sp relevante 
emner innen 
ingeniør- og helsefag 
kan godkjennes.
Eller 60 sp i enten 
biologi, fysikk, kjemi 
eller geofag. 

 60 studiepoeng emner 
innenfor biologi, kjemi, 
fysikk, farmasi og 
bioteknologi. Inntil 10 
studiepoeng geologi 
godkjennes også. 

 Det er en fordel med en 
kombinasjon av emner 
fra både biologi, fysikk 
og kjemi. 

 Relevante naturfaglige 
emner innen 
ingeniørfag og helsefag
kan også godkjennes. 

60 studiepoeng emner 
innenfor biologi, kjemi, 
fysikk, naturfag, 
botanikk, zoologi, 
ernæring, miljøfag, 
medisin, farmasi, 
bioteknologi, 
limnologi, økologi, 
astronomi, mekanikk, 
elektromagnetisme, 
termodynamikk eller 
statikk. Inntil 20 
studiepoeng geologi 
godkjennes også. 
Det er en fordel med 
en kombinasjon av 
emner fra både 
biologi, fysikk og kjemi. 
Relevante naturfaglige 
emner innen 
ingeniørfag og helsefag 
kan også godkjennes. 

For opptak med fag bare i naturfag er kravet 
90 studiepoeng, med lik fordeling (30 
studiepoeng) mellom biologi, kjemi og 
fysikk.  

Fagområdene (kulepunktene) spesifisert 
innen hvert av realfagene må være 
forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert 
av et fagområde. Dersom ikke alle 
fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, 
gjøres ei helhetlig vurdering av den enkelte 
søkers fagbakgrunn. 

Naturfag 

Følgende fag og underordna fagområder må 
inngå i søknadsgrunnlaget 

Innen fysikk: 
•Mekanikk
•Termofysikk og elektromagnetisme 
•Måleteknikk 

Innen biologi 
•Økologi 
•Floristikk og faunistikk
•Celle- og molekylærbiologi

Innen kjemi 
•Generell kjemi 
•Organisk kjemi 
•Uorganisk kjemi 

Geofag Søker må ha minimum 60 stp i 
geofaglige emner, som skal 
dekke innføring i geologi og 
geofysikk, eller tilsvarende 
emner, og gjerne 
grunnleggende kunnskaper i 
meteorologi og oseanografi. 
Manglende bakgrunn i 
geologi/geofysikk kan 
kompenseres ved å ha større 
fordypning og bredde innen 
meteorologi og oseanografi. 
Emnekombinasjonen bør 
inneholde erfaring fra praktisk 
geofaglig arbeid (tokt, felt, 
laboratorieøvelser, 
regneøvelser, programmering 
og lignende). 

Søkeren må ha 60 studiepoeng (faglig 
dybde) i geofag       

Fagområdene (kulepunktene) spesifisert 
innen hvert av realfagene må være 
forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert 
av et fagområde. Dersom ikke alle 
fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, 
gjøres ei helhetlig vurdering av den enkelte 
søkers fagbakgrunn. 

Geofag 
•Geologi 
•Geofysikk
•Geomatikk
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Programsensur UiB MN-lektorprogram høst 2018 
Rapport 26.11.18 

Gerd Johansen, førsteamanuensis, NMBU 

Forståelse av mandatet 
Integrerte lektorutdanningsprogram ser jeg som komplekse profesjonsstudier. De involverer ulike 

fag med ulike tradisjoner og ulik involvering i studentens utvikling som lærer. Studentene skal 

forholde seg til læringsarenaer som skole (ulike skoleslag) og undervisning på universitet som 

foregår i regi av ulike fakultet. Det er ulike typer kunnskap som skal formidles, utforskes, erfares og 

reflekteres over, fra kunnskap og ferdigheter som del av det å være lærer i klasserom til teoretiske 

perspektiver og ferdigheter knyttet til disiplinfag. Rammeplanen for lektorutdanning 8-131 forventer 

at de ulike fagmiljøene som danner lektorutdanningen inngår i et gjensidig og likeverdig partnerskap 

for å realisere formålet med utdanningen. «Det er derfor viktig at studiedesignet for de integrerte 

programmene er bygd opp på en slik måte at praksisopplæringen inngår som et integrert 

kunnskapsområde» (s. 4).  

I denne runden har jeg valgt å gjøre praksis gjenstand for sensur, samt sammenhengen mellom 

praksis som læringsarena og undervisning på campus, hovedsakelig profesjonsfag. Det valgt en 

organisatorisk tilnærming, der innhold kun er berørt i den grad det involverer praksis og pedagogikk 

og/eller fagdidaktikk. Forskrift for lektorutdanning 8-132 og Rammeplanen for lektorutdanning 8-13 

gir føringer for hva som anses som en kvalitativ god lærerutdanning, det betyr at denne sensuren i 

stor grad setter disse dokumentene som «vurderingskriterier». Imidlertid er det tidvis også 

nødvendig å problematisere disse «vurderingskriteriene».  

Avgrensning: Jeg har ikke gjort en vurdering av om læringsutbyttebeskrivelsene for praksis er aktivt 

arbeidet med. 

Metode 
Denne rapporten har tre ulike type informasjonskilder som utgangspunkt: 1) programplan og 

emnebeskrivelser 2) samtaler med pedagog, fagdidaktikere, representant for administrasjonen, 

studenter på ulike trinn i lektorprogrammet og lærere ved en praksisskole og 3) informasjon som er 

sent skolene i forbindelse med praksis. Informasjon til skolene om praksis har gitt et utfyllende bilde 

av praksis, men trekkes i liten grad inn i beskrivelsene/vurderingene under. 

Etter en første lesning av programplan og emnebeskrivelser utarbeidet jeg en samtaleguide (se 

vedlegg 1) som fungerte som et utgangspunkt for alle samtalene. Samtaleguiden ble sendt ut i 

forkant slik at deltakerne hadde mulighet til å forberede seg. Samtalene ble etter samtykke tatt opp 

på bånd, og jeg skrev referat fra disse.  

1 Rammeplanen: https://www.uhr.no/_f/p1/i4d4335f1-1715-4f6e-ab44 0dca372d7488/lektorutdanning_8_13_vedtatt_13_11_2017.pdf 

2 Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13, FOR-2013-03-18-288,  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-288 
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Utvalget av informanter (se tabell 1) og tidsplan for samtalene var i samarbeid med Marianne 

Jensen. Det er Fagutvalget for lektorutdanningen som har funnet fram til/valgt ut studentene, med 

utgangspunkt i at det skulle være omlag 6 studenter, fordelt på 2., 3. og 5. året. (4. års studentene 

var i praksis og 1. semesterstudentene har lite praksiserfaring.) Flere fagansatte som er direkte 

involvert i denne lektorutdanningen hadde fått tilbud om å delta, men hadde ikke mulighet 

(praksisbesøk m.m.). 

Navn Samtale varighet 

Pedagog Lars Petter Storm Torjussen 39 minutter 

Fagdidaktikere Mette Andresen 
Tom Klepaker 
Johan Kie 
Christoph Kirfel 
Odd Inge Steen (SV fakultetet invitert 
av Mette) 

55 minutter 

Studenter Hanne Østvik, 5. år 
Eirik Førde, 3. år 
Thea Bårdsen, 2. år 
Stian Lyngholm, 3. år 
Henrik Engelsen, 5. år 
Vilde Norderval, 5. år 

67 minutter 

Praksisskole Maria Olsen (praksiskoordinator) 
Terje Haugen Lie 
Anne Bjørnestad 

75 minutter 

Praksisadministrasjon 
(stedfortreder) 

Marit Bjerke 20 minutter 

Tabell 1.  Deltakere i samtalene og samtalenes varighet 

Jeg utførte en forenklet tematisk analyse av referatene og emnebeskrivelsene. Disse tema gir 

overskriftene under Funn. Temaene ble justert gjennom prosessen med lesing og referatskriving. 

Noen av temaene er gjennomgående i samtalene. Andre tas opp av enkelte (for eksempel 

studentene) eller ved kritisk lesing av emnebeskrivelsene fordi jeg anser disse for å ha betydning for 

lektorprogrammet. Det er selvsagt mulig å dele materialet inn på andre måter og deler av det som 

beskrives kan tilordnes flere tema. I Funn holder jeg frem hva de ulike aktør-posisjonene uttrykker, 

men uten å tilskrive utsagn direkte til person.  

Ved enden av hvert tema gjør jeg enkelte vurderinger og/eller løfter også opp noen spørsmål til 

diskusjon. 

Fagpersonale – faglige ansatte på universitetet som deltok i samtalen (skiller ikke mellom 

fagdidaktikere og pedagog). Fagansatte brukes om faglig ansatte ved universitet generelt. 

Praksisveileder – faglig ansatt på praksisskole (skiller ikke på hva som sies av koordinator og veileder) 
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Funn 
I samtalene med fagpersonalet og praksisveilederne skilles det ikke alltid på hva som er 

problemstillinger knyttet til PPU og hva som er knyttet til lektorprogrammet. Studieprogrammene 

ses ofte i sammenheng – og tidvis undervises studentene sammen. Jeg har gruppert funnene, totalt 

åtte. De har noe varierende omfang, der «gjennomføring av praksis» er delt inn i undertema.  

1. Praksis uten studiepoeng 
Praksis har ikke egne studiepoeng og kommer dermed i tillegg til det øvrige studentene skal gjøre. 

Dette problemet tas opp i de fleste samtalene fordi det skaper en del utfordringer for eksempel i 

hvem som har ansvar for praksis og for hvordan praksis skal gjennomføres i kombinasjon med 

disiplinfag. Praksis er ressurskrevende for universitet og praksisskolene og det krever likeledes mye 

tid og innsats fra studentene. Rammeplanen fremhever praksis som en viktig arena for læring. At 

praksis er viktig er hevet over enhver tvil, samtidig har det ikke den «statusen» som kommer med 

studiepoeng. Dette et strukturelt problem for alle lærerutdanningene. Likevel er det viktig å ta opp i 

denne sammenhengen fordi det gir føringer for forholdet mellom disiplinfag, profesjonsfag og 

praksis, se også under emnebeskrivelser (3) og gjennomføring av praksis (8). 

2. Samarbeid om praksis som emne 
Praksisemnene «eies» av praksisutvalget. De ulike aktørene som er involvert i MN-

lektorprogrammet er sprett over ulike fakultet i tillegg til praksisfeltet. Det er dermed en krevende 

situasjon for de fagansatte å få til en god integrasjon. Det etterlyses møteplasser for å kunne 

diskutere seg frem til god sammenheng. Per i dag er det få strukturelle og fysiske møteplasser. 

Studentene fremhever også at det kan i noen tilfeller være fornuftig å samarbeide med 

lektorstudenter på HF – for eksempel om det å kunne planlegge for tverrfaglig undervisning jfr. 

Fagfornyelsen.  

Vurdering: Forventningene i Rammeplanen er at praksis skal fremstå som en integrert del av studiet. 

Skal en skape en utdanning som i realiteten er integrert, krever det at de ulike aktørene snakker 

sammen om både innhold og struktur. Når en på universitetsnivå har valgt disiplinfaglige fakultet (i 

motsetning til å ha en organisering basert på studieprogram) får det føringer på plannivå 

(programplan og emnebeskrivelser). Programplan og emnebeskrivelser får da en helt sentral rolle i 

det å holde studiet sammen (se også under). Det betyr, slik jeg ser det, at det bør være et utstrakt 

samarbeid på tvers i forhold til planarbeid – og konkretisering av planene (for eksempel form og 

innhold i obligatoriske oppgaver).  

3. Emnebeskrivelsene for praksis 
Dette er dokumenter som angir læringsutbyttebeskrivelser og vurdering. Dokumentene legger opp 

til en progresjon for studentenes praksisopplæring. Dette er dokumenter som i svært liten grad 

brukes aktivt, dette er gjennomgående i alle de gjennomførte samtalene. De styrer ikke det som 

skjer i praksisopplæringen direkte, og brukes ikke aktivt av faglærere eller praksisveiledere konkret 

når vurdering gjøres. Emnebeskrivelsene brukes indirekte gjennom at de delvis brytes ned og brukes 

som vurderingskriterier som sendes praksisskolene i eget skriv (for eksempel KOPRA102). 

Totalt sett dekker emnebeskrivelsene det som står under læringsutbytte i Rammeplanen. Det er dog 

et spørsmål om ord som for eksempel «elevmedvirkning» og «temaundervisning» bør inn i lys av nye 

læreplaner. Min lesing av emnebeskrivelsene viser at de er omfattende for kortpraksis. For eksempel 

KOPRA101 har 8 læringsutbyttebeskrivelser (studentene er 5 dager på skolen). Ikke alle er like enkle 

å konkretisere ut over det opplagte, for eksempel ferdigheten «studenten kan kommunisere med 

elever og lærerkollegaer» i KOPRA101.  
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Vurdering/spørsmål: Dette er viktige dokumenter fordi de skal være førende for det som skjer i 

praksis. Dette er også dokument der alle perspektivene i lektorprogrammet skal møtes, og alle 

aktørene i lektorutdanningen vil direkte eller indirekte måtte forholde seg til disse emnene. Kan det 

være en ide i større grad å involvere praksisfeltet i skrivingen av disse emnebeskrivelsene slik at de 

oppleves mer relevante for praksisfeltet? Kan disse dokumentene brukes mer aktivt i opplæringen 

av studenter, for eksempel i for- og etterarbeid til praksis?  

4. Sammenknytting av teori og praksis, oppgaver … og arbeidsbelastning.
Studentene får med seg oppgaver til hver praksisperiode, for eksempel at de skal observere noe 

særskilt (KOPRA102). Disse oppgavene er gitt av fagansatte og tas opp i etterkant av praksis, gjerne 

på etterarbeidsdager. Slik jeg forstår det er noe av den viktigste funksjonen til disse oppgavene å 

skape en sammenheng mellom teori og praksis.  

Fagpersonalet fremhever at de oppgaver som gis i pedagogikk og didaktikk fungerer rimelig godt for 

å få studentene til å reflektere over praksis. Fagdidaktikerne påpeker også at de å kunne ta 

utgangspunkt i praksiserfaringer kan ivaretas godt, spesielt i 15-studiepoengsemnet som er fordelt 

høst og vår i 7. og 8. semester.  

Studentene på sin side mener at det i stor grad blir for mye oppmerksomhet rundt oppgavene i 

praksis (spesielt i KOPRA-emnene og i 8. semester) og at dette går på bekostning av det å være og 

lære i praksis. Oppgavene diskuteres i liten grad med praksisveiledere, og de mister dermed noe av 

den potensielle funksjonen som et objekt som kan være bindeledd mellom praksis og campus.  

Aksjonsforskningsprosjektet fremheves av studentene som svært lærerikt og relevant, men det er 

mye arbeid som skal gjøres på kort tid. Studentene foreslår at dette prosjektet introduseres i 

høstsemesteret, slik at de får bedre tid til å gjøre aksjoner – og lære av de. 

Studentene fremhever at profesjonsfag i stor grad handler om modning. Det betyr at valg av 

oppgaver (form og innhold) er av avgjørende betydning for å stimulere «modningen» og 

transformasjon fra student til lærer. 

Praksisveilederne synes ikke være involvert i oppgavene som gis av fagansatte. Oppgavene ser ut til 

å være et forhold mellom campus og stundet(ene). Praksisveiledere fremhever viktigheten av å la 

studentene få gjøre egne erfaringer av den komplekse virkeligheten som praksis er, og viktigheten å 

anerkjenne at praksis er noe annet enn anvendt pedagogikk eller didaktikk. Det uforutsigbare som er 

en sentral del av skolen må erfares. Når studenter må tilbake til universitet for å delta i undervisning 

får de i mindre grad (enn PPU) erfaring med helheten. Praksisveilederne fremhever viktigheten av at 

studenter arbeider med å se hensikten bak de verktøyene de bruker i praksis og det å kunne 

planlegge med langsiktige mål for øyet – dette er områder der er viktig at didaktikk og pedagogikk 

hjelper studenter med å løfte blikket fra øyeblikkspraksisen.  

Et annet moment som kom opp i samtale med studenter og praksisveiledere er at en i større grad 

kan simulere situasjoner på campus som likner reelle undervisningssituasjoner, for eksempel 

presentasjoner eller veiledning av grupper, der det gis tilbakemeldinger. I praksissituasjoner i skolen 

er det så mye som skjer samtidig at det å kunne «multitaske» og handle raskt er viktig. Dermed kan 

det være viktig å «øve» når kompleksiteten er redusert.  

Vurdering/spørsmål: Dette er et sentralt punkt i rammeplanen å få til god integrasjon mellom de 

ulike elementene i utdanningen. Dersom det skal være god integrasjon krever vel det at 

praksisveiledere/skole også er med i samtalene rundt oppgavene? Kan det tenkes at «oppgaver» i 

større grad springer ut fra studentens opplevde praksiserfaringer (innen et gitt tema) – som kan 
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diskuteres med praksisveileder? Det bør også vurderes om undervisningen på campus i enda større 

grad enn i dag, bør bidra til å skape en bro mellom teori og praksis. 

Et annet spørsmål som bør vurderes er den totale mengde arbeid som pålegges studentene. Dette 

bildet kompliseres ytterligere fordi de har disiplinfag som ikke tar hensyn til studentenes 

arbeidsbelastning i praksis. Hvordan kan oppgavene være et middel til å utvikle en reflektert og 

kunnskapsbasert praksis, men der det ikke blir en så stor belastning på studentene at de blir 

«instrumentelle» oppgaveskrivere? 

5. Praksisskoler/skoleslag
Forskriften sier «Studentene skal ha praksis både på ungdomsskole og i videregående opplæring. Det 

skal sikres at studenter med fagbakgrunn i fellesfagene i videregående opplæring møter elever på 

ulike studieprogrammer i løpet av praksisopplæringen.»  

Studiet legger opp til at studentene får erfaring både fra ungdomsskole og videregående. Dette ses 

som viktig. Derimot ser ut til å være vanskelig å systematisk gjennomføre at studenter får erfaring 

med å undervise yrkesfag. Dette er heller ikke noe som ble tatt opp i samtalene.  

Vurdering/spørsmål: «Alle» er enige om at det er viktig at studentene får erfaringer med ulike 

skoleslag, derimot virker det litt tilfeldig om de får erfaring med å yrkesrette fellesfagene 

matematikk og naturfag. Fordi det er vanskelig å sikre at studenter får langpraksis på videregående 

skoler med yrkesfaglige studieprogram, og at veileder underviser på slike program – kan det være en 

løsning at yrkesretting av matematikk/naturfag gjøres til gjenstand for tema i en kortpraksisperiode? 

6. Informasjon og administrasjon
God informasjon til skolen, fagansatte og studenter er viktig, og administrasjonen jobber med 

rutiner og at info vedrørende praksis skal være klar og tydelig. Det er imidlertid krevende for skoler 

at det er så mange ulike praksisperioder – noe som også henger sammen med organiseringen av 

disiplinfagene i universitetets lektorprogram i tillegg til kort- og langpraksis. 

Studentene viser til opplevelser der de møter veiledere som har fått lite informasjon, og at det 

dermed blir studenten som får i oppgave å «fortelle» til praksisveileder. Dette er ikke nødvendigvis 

UiB sitt problem – problemet kan ligge på informasjonsflyten på skolen.  

Jeg har gått gjennom dokumenter som er sendt til skolen angående KOPRA102 og LAPRA101. 

Vurdering: Det som kan jobbes med er at den informasjon som gis er tydelig og entydig, spesielt der 

flere dokumenter omhandler det samme. 

7. Når studenten trenger ekstra støtte. Tvilstilfeller.
På dette punktet er fagpersonalet og praksisveiledere enige. Det fungerer godt i de situasjoner der 

en må gjøre ekstra vurderinger av studentens innsats i praksis. Samarbeidet med administrasjonen 

er godt. 
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8. Gjennomføring av praksis

Gruppestørrelse i praksis 

I kortpraksisperiodene er det grupper á 4-5 studenter mens det i langpraksis er 1-2 studenter. 

Idealet i langpraksis ser ut til å være individuell praksis fordi dette gjenspeiler en mer autentisk 

opplevelse av det å være lærer. Dette er et syn som kommer sterkt til uttrykk blant fagdidaktikerne. 

Praksisveilederne fremhever at det er gunstig med pargrupper fordi det er nyttig for studenter å øve 

seg på å gi tilbakemelding til hverandre og dette fungerer som en form for kollegaveiledning. Det har 

vært diskutert å øke gruppestørrelsen noe fordi det er stort trykk på praksisplasser. 

Vurdering: Praksis bør gi studentene mulighet til å øve praktiske ferdigheter og erverve seg 

erfaringsbasert kunnskap om undervisning og læring – i tillegg til alt det andre som foregår på en 

skole. Det betyr at idealet om å ha et fag felles med en medstudent og et fag alene vil gi studentene 

maksimal mulighet til å lære i praksis. Forskriften fremhever også at studentene skal ha en lengere, 

sammenhengende periode der de har anledning til utøve et selvstendig opplæringsansvar. 

For- og etterarbeid og campusdager 

Alle praksisperioder har for- og etterarbeidsdager som «bokføres» som praksisdager. I tillegg er det 

campusdager knyttet til langpraksisperiodene – som også regnes som praksis. For- og etterarbeid 

«eies» i stor grad av pedagogikk. På dette punktet retter studentene til dels sterk kritikk mot dagens 

opplegg, og de beskriver oppleggene som for lite konkrete, lite strukturerte og i for liten grad rettet 

mot praksis. Slik det er nå fremholder de at forarbeid fremstår som forberedelse til å skrive oppgave. 

Samtidig mener de at ideen med slike dager er god, men at oppleggene bør bli mer praksisrelevante 

og strukturerte (tid og innhold). De har flere konstruktive forslag:  

 klargjøre hva som skal skje i praksis og forventninger til studentene  (emnebeskrivelse)

 jobbe med veiledning (ta imot og bestille)

 forberede seg på å være aktive i praksissituasjonen – ta ansvar og henvende seg til

praksisveileder og elever

Campusdager mener studentene har et stort potensiale, men slik det er nå er dette potensialet 

uutnyttet. Det «skjer» for lite.  Studentene ønsker mer input som kan skape større dybde i 

diskusjonene. De anser diskusjonene som viktige og verdifulle, men for at det ikke skal bli 

resirkulering av meninger i studentgruppene er det viktig å bringe inn fagkompetanse. 

Tverrfaglighet/Temabasert undervisning ses også som mulig å knytte inn på slike dager – for 

eksempel i samarbeid med lektorstudenter på HF. 

Vurdering/Spørsmål: Dette er kanskje det området der det er lettest å få til endringer, fordi 

strukturen for- og etterarbeid ligger på plass, og hensikten er god. Dette er dager som bør fungere 

som et bindeledd mellom praksisfeltet og campus. Så kanskje praksisfeltet også bør få innflytelse på 

disse dagene? – eller i alle fall, at noen fra praksisfeltet gir innspill til studentenes 

øvelser/diskusjoner? 

Veiledning/Praksisbesøk - vurdering 

I følge rammeplanen er det forventing om at vurderingen av studentens praksis skal være et felles 

ansvarsområde (s. 16). Jeg skiller ikke her skarpt mellom veiledning – som kan ses som 

underveisvurdering og sluttvurdering (godkjenning). Ved UiB praktiseres det praksisbesøk som skal 

godkjennes («påhør») samt at praksislærer gir en vurdering. Praksisbesøk er lagt til 

langpraksisperiodene i 7. og 8. semester. Hver student skal normalt få 4 besøk (3 av fagdidaktikere 
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og 1 av pedagog), praksisadministrasjonen fordeler besøk på fag og så fordeles besøkene på 

fagpersonalet. Et viktig prinsipp for fagdidaktikerne er at studentene får besøk av fagdidaktiker i eget 

fag, dette er spesielt viktig i naturfagene. For fagdidaktikerne er besøkene til individuelle studenter 

(ikke besøk av grupper). Ofte legges dette besøket til 8. semester (videregående). Fagpersonalet 

beskriver i stor grad samme system for oppfølging og veiledning når de er på praksisbesøk. Det 

gjennomføres en samtale i forkant av undervisning, undervisning observeres og så er det en 

personlig etterveiledning sammen med praksislærer og eventuelt en særskilt samtale med 

praksislærer. Praksisbesøk settes noen ganger ut til eksterne, spesielt i fag med mange studenter. 

Dette påpekes som en lite ønskelig situasjon av fagpersonalet. For pedagogene er det knyttet en del 

utfordringer til praksis fordi de har mange studenter å forholde seg til: det gjør at besøket kan være 

til en student en ikke kjenner og ikke vet hva som er studentens lærerfaglige styrker og svakheter. 

Det å gjøre vurderinger av studentens kompetanse basert på et kort besøk bør i så måte 

problematiseres. Fagpersonalet beskriver majoriteten av studenter som dyktige. 

Studentene tar opp at det er ulik kvalitet på praksisveilederne, men sier at dette også delvis handler 

om egen kompetanse i å tydeliggjøre forventninger til veiledning (se forarbeid til praksis). 

Studentene tok ikke opp «besøk» som tema, dermed er det å anta at det ikke oppleves som 

problematisk. Studentene fremhever at det kan være gunstig med en agenda for 

veiledningssamtalene.   

Praksisveilederne fremholder at det å veilede pargrupper fungerer godt, det gir studentene god 

trening i å gi og få tilbakemeldinger. Dette er en øvelse til å kunne delta i kollegaveiledning.  

Et av vurderingskriteriene er at det skal være 100% deltakelse i praksis (inkludert for- og 

etterarbeid). Dette oppleves som manglende tillit fra studentenes side, og at studentene blir «elev-

gjorte» og studiet praktiserer ikke det som er vanlig for læreres fravær (fra samtale med 

praksislærere). Selv om både praksislærere og studenter forstår at det må være grenser, og at disse 

må håndheves, fremstår det som om det er lite rom for skjønn.  

Praksisveilederne har et avbalansert forhold til UiB sine vurderingskriterier. Og bruker i stor grad 

eget skjønn når det vurderes. Sentrale element i dette er bl.a. studentens engasjement for 

deltakelse i undervisning, interesse av å bli kjent med /«se» elevene og det å være der for elevene 

samt at de kan samarbeide med kollegaer. 

Vurdering/spørsmål: Det ser ut til at veiledning i hovedsak fungerer, men se forslag til endring av 

forarbeid. Det legges opp til grundig vurdering av studentene i praksis. Fagpersonalet beskriver i stor 

grad praksisbesøk på lik måte. Det er imidlertid et sprik mellom det som er intensjon for antall besøk 

og det som er mulig å få til ut fra ressurser. Dermed er det et spørsmål om antallet besøk bør 

reduseres og eventuelt om fagdidaktikerne besøker pargrupper og ikke individuelle studenter.  

Kortpraksisperiodene spesielt 

Praksis skal fordeles over fire år, og rammeplanen forventer at det skal være en progresjon i 

praksisopplæringen. MN-lektorstudentene har 7 dager praksis i semester 1, 3 og 5 (KOPRA-emnene). 

Disse praksisperiodene er knyttet til emner i pedagogikk og i semester 3 og 5 også til emne i 

fagdidaktikk. To av dagene er satt av til for- og etterarbeid på campus. I semester 3 og 5 skal 

studentene velge når de skal ta praksisdagene (fleksibel praksis). 

Fagdidaktikerne har ingen sterke syn på KOPRA-emnene. I alle de andre samtalene kommer det frem 

at KOPRA-emnene oppfattes som «observasjon», som for lite konkrete med ulne forventninger til 
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studentene, og at de mangler reell progresjon. Det ser ut til å være et viktig prinsipp at studenter 

ikke skal «presses» til undervisning dersom de føler seg utrygge. Men som praksisveileder og 

studenter påpeker er det viktig å få prøve seg – og det er viktig å ha noe konkret og felles som 

utgangspunkt for samtale. Når studentene får lite egne erfaringer med undervisningsarbeid i de 

første praksisperiodene blir overgangen til langpraksisperiodene stor. Studentene foreslo at en av 

kortpraksisperiodene kunne utvides med en uke slik at det ble mer tid til å gjøre praktiske erfaringer 

med undervisningsarbeid selv – det «å gjøre» lærerjobben. 

Studentene var noe delt i synet på om fleksibel praksis fungerte godt. Det som kom frem i samtalen 

er at studentene i stor grad opplever en konflikt mellom det å være i praksis og det å delta i sine 

disiplinfaglige emner. De opplever at disiplinfagene tar lite hensyn til praksis. 

Vurdering: dette punktet bør ses i sammenheng med en eventuell revisjon av emnebeskrivelsene for 

praksis. Progresjonen bør etter min mening tydeliggjøres – det samme med forventningene til 

studentene. Det grunnleggende problemet med at studentene blir dratt mellom det å være i praksis 

og det å delta i sine disiplinfaglige emner, er det ikke helt enkelt å se hvordan skal løses. Første steg 

kan kanskje være å akseptere dette som et reelt problem som kan forringe en viktig del av studiet. 

Oppsummering og anbefalinger 
 Praksis som eget emne hadde løst en del av problemene som fremkommer i denne

sensuren. Det hadde gitt en selvstendig berettigelse til praksis og kunne vært med på å løfte

statusen til praksis. Jeg foreslår at Universitet i Bergen setter dette på dagsorden til

Departement og UHR.

 Flere møteplasser for de som er involvert i lektorutdanningen inkludert praksisfeltet kan

styrke det samarbeidet som er nødvendig til å skape en utdanning som i realiteten er

integrert. Dette må ses i sammenheng med neste punkt:

 Gjennomgang av emnebeskrivelser for praksis med hensyn på klarhet, progresjon,

integrasjon og arbeidsmengde er nødvendig, se punkt 3, 4, 5 og 8.

 Praksisgruppestørrelse bør ikke endres, det kan vurderes om gruppestørrelse i KOPRA102 og

KOPRA103 bør reduseres slik at det blir enklere for studentene å få slippe til med (korte)

undervisningsopplegg, se punkt 8.

 Det bør gjøres endringer i form og innhold i for- og etterarbeid samt campusdager, se punkt

8.

 Lektorprogrammet har en utfordring ved at det er lagt over flere fakultet, der disiplinfagene

og skolen som praksisarena ser ut til å komme i «konflikt» med hverandre i kampen om

studentenes tid.
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Vedlegg 1 

Programsensur UIB sin lektorutdanning i naturvitenskap og matematikk (MAMN-LÆRE) 

Tema til samtale 31. oktober 2018.  

Fordi lærerutdanning involverer mange aktører og faglige komponenter som til sammen skal skape 

en god utdanning, velger jeg å fokusere på praksis og sammenhengen mellom opplæring i praksis og 

på campus i denne runden. Etter samtaler og gjennomgang av dokumentene kommer jeg til å skrive 

en rapport. Denne rapporten sendes til høring blant de som deltok i samtalene.  

For å få mest mulig nøyaktig gjengivelse av synspunkter bruker jeg lydopptaker undersamtalene. 

Disse opptakene skal kun brukes som støtte for å skrive rapporten og slettes etterpå. 

Praksis og sammenheng mellom praksis og det som skjer på campus 

Praksis er organisert med et visst antall dager på ulike trinn og hver av periodene har litt ulike fokus. 
I semester 1, 3, 5 er praksisemnet lagt sammen med et studiepoengfestet emne i pedagogikk 
og/eller didaktikk. Semester 7 og 8 er «profesjonsåret»: 

Hvordan er erfaringene med dagens organisering og innhold? 
Stikkord kan være:  

 spredning av praksisdager (år) (sammenheng og progresjon)

 oppfølging av mål og innhold for praksis (emnebeskrivelsene) på campus og i praksis

 vurdering av praksis og vurderingskriterier

 veiledning i praksis (korte og lange perioder)

 praksisbesøk (forberedelse, gjennomføring og etterarbeid)

 disiplinfagenes rolle for å forberede studenter faglig til praksis

 opplevelse av sammenheng mellom praksis og campus, for eksempel
o i perspektiv og sentrale begrep
o oppgaver med utgangspunkt i praksis med campusemne som «ansvarlig»
o «verktøy» som innføres på campus (for eksempel observasjonsskjema og maler for

planlegging)

Er det noe dere tenker bør endres? Eventuelt hva? 

Ås, 26. okt. 

Gerd Johansen 
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Noen tall for lektorprogrammet 

Årstall angir oppstartsår. De aller fleste starter opp om høsten. I de siste årene er det kun mulig å 
starte om høsten, mens det tidligere var mulig å få intern overgang med oppstart om våren. Men 
dette gjelder kun et fåtall av studentene som er tatt med her. 

Hvor mange mister vi og når forsvinner de? 

Andel som slutter 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalsum 
AKTIV 1 1 8 24 29 37 38 34 172 
FULLFØRT 10 20 12 12 1 55 
PERMISJON 1 1 2 
UTE 11 13 16 16 16 18 11 8 5 116 
UTE % 52% 38% 55% 44% 40% 38% 22% 17% 13% 
Totalsum 21 34 29 36 40 47 50 46 40 343 

Mange slutter ved semesterstart enten ved at de ikke møter, at de blir veiledet over på annet 
studium eller ikke leverer politiattest. 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Totalsum 
UTE 11 13 16 16 16 18 11 8 5 116 
UTE etter 0 
semestre 1 3 5 4 4 4 5 4 4 34 
Andel av de 
som slutter 

9% 23% 31% 25% 25% 22% 45% 50% 80% 

«Ekte» 
sluttere 

48% 29% 38% 33% 30% 30% 12% 9% 3% 

Totalsum 21 34 29 36 40 47 50 46 40 343 

Hvor mange semestre har de vært på lektorprogrammet før de slutter? 

Semestre 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (tom) Totalsum 
0 1 3 5 4 4 4 5 4 4 34 
1 1 1 2 1 3 6 1 2 1 18 
2 4 3 2 1 2 3 2 17 
3 1 1 1 1 4 
4 3 2 3 3 3 6 1 21 
5 1 1 2 4 
6 2 1 3 
7 2 1 3 
8 3 1 1 1 6 
9 1 1 
10 1 1 
11 1 1 
13 1 1 

En god del, 34 totalt på disse 9 årene, slutter før de egentlig starter. Av de 70 som starter er det flest 
som slutter etter 1., 2. og 4. semester. 
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Hvor mange sp når de slutter? 

Av de totalt 18 som slutter etter 1. semester, har 11 av dem 0 sp. Av de 17 som slutter etter 2. 
semester, har 6 60 sp, mens resten fordeler seg jevnt utover. 

Av de totalt 21 som har sluttet etter 4. semester er det ikke noe tydelig mønster i tallene, de har fra 
10 til 160 sp. 

4 av de som 10 som sluttet etter 8 semestre har fått med seg all praktisk-pedagogisk utdanning, altså 
lærerkompetansen, men har byttet til annet masterprogram. 

Av de 70 som hoppet av etter 1 semester eller mer, hadde 16 full progresjon eller mer da de hoppet 
av. 42 lå mer enn 30 sp etter full progresjon da de hoppet av. 

Hvor forsvinner de til? 

Grovt sett er det slik at ca. 50% av de som hopper av, har byttet til andre program på UiB. 

Ca. 50 % av disse har gått til bachelorprogram, integrerte masterprogram og årsstudiet på MN. Ca. 15 
% har søkt seg inn igjen på lektorprogrammet et år eller to etterpå. Ca. 10 % har gått til med/odont, 
resten fordeler seg på primært SV og HF (noen til lektorprogrammet på HF). 

 

Hvilke fagkombinasjoner velger de som starter hos oss? 

Fagkombinasjon 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* (tom) Totalsum 
Ikke valgt før de 
sluttet 2 3 3 5 4 10 7 5 5  45 
BIOgeov   1  1 1 1    4 
BIOkjem 2 4 6 6 5 7 5 8 1  44 
BIOmat 3 10 4 6 10 7 5 9 2  56 
BIOxxx   1 2       3 
FYSmat 4 5 2 3 6 9 8 3 3  43 
GEOkjem  1   1  1    3 
KJEMbio  1  1 1 2 4 2 4  15 
KJEMgeov       1    1 
KJEMmat 2 3  3 3 2 4 3 1  21 
KJEMxxx   1        1 
MATbio 1  2   2 2 1 2  10 
MATfys 6 4 5 5 5 3 6 10 4  48 
MATkjem 1 1 1 3 2 3 1  3  15 
MATnat  2 1 2 2 1 5 5 3  21 
MATxxx   2        2 

xxx – ikke valgt fag 2 før de sluttet. 

* Kull18 har frist for å velge 10. januar 2019. Ikke alle har valgt ennå. 

BIOmat, BIOkjem, FYSmat og MATfys er totalt sett de mest populære retningene.  

 

32



Hvilke fag ønsker de master i? 

Masterfag 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* (tom) Totalsum 
BIO 5 14 12 14 16 15 11 17 3 107 
FYS 4 5 2 3 6 9 8 3 3 43 
GEOV 1 1 1 3 
KJEM 2 4 1 4 4 4 9 5 5 38 
MAT 4 7 11 10 9 9 14 16 12 92 

Biologi og deretter matematikk er de mest populære masterfagene. 

Hva slags masteroppgave velger de? 

Her tas det med data helt fra oppstart av programmet 

Av de 94 som har fullført lektorprogrammet siden det startet opp har 30 valgt didaktisk oppgave, 2 
skolerettet og 62 disiplinfaglig oppgave. Av de 23 som har levert masteravtale, men som ikke har 
fullført ennå, har 12 valgt didaktikk og 11 disiplinfaglig. 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2016 

Didaktisk 1 1 2 2 5 3 4 5 6 12 1 

Disiplinfaglig 3 8 3 4 6 7 16 7 9 10 

Skolerettet 2 

Hvor mange reiser på utveksling og hvor reiser de? 

6. semester er best egnet for utveksling.

Oppstartsår 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Oseania 4 2 2 5 2 1* 
Europa 
u/Skandinavia 1 2 1 1 
Skandinavia 1 1 1 1 
USA/Canada 1 1 3 1 
Afrika 1 
India 1 
Hong Kong 2 
Totalsum 2 6 3 2 11 4 6 

* Flyttet over fra annet program

Blant studentene som ble tatt opp 2017 er det mange som planlegger utveksling V20. 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Studieadministrativ avdeling 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Studieadministrativ avdeling 
Telefon 55589314 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Langesgate 1-3 
Bergen 

Saksbehandler 
Denise Fewtrell Flatmark 
55583280 

side 1 av 1

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 

Melding om vedtak i styringsgruppen for lektorutdanningen: 
Konsekvensutredning av fag 2 i lektorutdanningen ved HF 

Styringsgruppen for lektorutdanningen behandlet i møte 26. september 2018, sak 29 /18 
konsekvensutredning av fag 2 i lektorutdanningen ved HF.  

Studenttallet for 2018/2019 har økt med 40% som følge av ettfagsmodellen, samt siste år 
med bachelor som opptaksgrunnlag. UiB har stort fokus på at studieplassene på 5LU og PPU 
skal fylles. Problemstillingen gjelder alle fakulteter, og bør derfor sees under ett.  

Fakultetene melder at nåværende bemanningsomfang ikke er tilstrekkelig for å møte det 
økte studenttallet. I tillegg er fakultetene opptatt at kvaliteten i utdanningen forringes som 
følge av færre praksisbesøk fra UiB, for store studentgrupper, mindre praksis og praksis i 
grupper. 

Vedtak:  
Styringsgruppen vedtar at det skal foretas en konsekvensutredning av ressursene i 
tilknytning til lektorutdanningen. Fakultetene melder inn sine representanter til arbeidet. 
Styringsgruppen ønsker at Steinar Vestad deltar i arbeidet. 

Fakultetene melder inn sine representanter til arbeidsgruppen 15.11.2018 til 
programkoordinator Denise F. Flatmark  

Vennlig hilsen 

Christen Soleim 
avdelingsdirektør Denise Fewtrell Flatmark 

rådgiver

Referanse Dato 

2018/5272-DEFL 16.10.2018 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Studieadministrativ avdeling 

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Studieadministrativ avdeling 
Telefon 55589314 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Langesgate 1-3 
Bergen 

Saksbehandler 
Denise Fewtrell Flatmark 
55583280 

side 1 av 1

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 

Melding om vedtak i styringsgruppen for lektorutdanningen: 
Evaluering av ettfagsmodell PPU 
Styringsgruppen for lektorutdanningen behandlet på sirkulasjon, sak 45/18 evaluering av 
ettfagsmodell PPU.  Ettfagsmodellen skal videreføres, men det er behov for enkelte 
justeringer.  

Vedtak:  
Styringsgruppen vedtar at det foretas en evaluering av ettfagsmodellen i PPU. Mandatet for 
evalueringsgruppen:  

- Evaluering av ettfagsmodellen 2018/2019. Hva har fungert, hva bør forbedres og hva
bør endres.

- Gi anbefalinger til hvordan ordningen med ettfagsmodell skal videreføres, samt hvilke
fag bør inngå i ordningen. Og hvilke fag som bør utgå helt eller delvis, og hvorfor.

Evalueringsgruppen skal bestå av: 
- Leder for programrådet
- Programansvarlig for PPU heltid
- Leder for PUHF
- Leder for praksisutvalget
- Representant fra praksisadministrasjonen
- Representant fra didaktikerne ved det Samfunnsvitenskapelige fakultetet
- Programkoordinator (Sekretær)

Rapporten skal oversendes Styringsgruppen til møtet 18. Januar. 

Vennlig hilsen 

Christen Soleim 
avdelingsdirektør Denise Fewtrell Flatmark 

rådgiver

Referanse Dato 

2018/5272-DEFL 12.12.2018 
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