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Informasjon om kommende studieplanendringer for 
lektorutdanningen 

 

Det ble 18.03.13 vedtatt nasjonal forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13. 

UiBs lektorutdanning må være i tråd med rammeplanen fra og med kullet som tas opp til 

H14. Rammeplanen inneholder en del punkter som medfører at det må gjøres omfattende 

studieplanendringer i lektorutdanningen. Den største utfordringen er at omfanget på praksis 

må økes betydelig. 

 

Lærerutdanningsutvalget har i lengre tid arbeidet med å finne løsninger på hvordan vi skal 

kunne oppfylle rammeplanens krav uten å redusere kvaliteten på utdanningen. Vi har nå 

utformet et forslag til modell. Se vedlegg. 

På lektorutdanningen er vi imidlertid avhengig av mange parter utenfor vårt fakultet. Bergen 

kommune og Hordaland fylkeskommune stiller med praksisplasser og veiledning, 

Psykologisk fakultet står for pedagogikkundervisningen som har vært og fortsatt ønskes 

felles for MN- og HF-studenter. Dermed må mange høres og mye koordineres. Det sentrale 

programstyret for lærerutdanning har ansvar for å koordinere dette samarbeidet og vil også 

være sentral i arbeidet med å få på plass den nye utdanningen. De har nå sendt en 

høringssak angående dette til fakultetene med høringsfrist 10. oktober. 

Lærerutdanningsutvalget utformer svar på denne i samarbeid med fakultetet. 

Dette betyr at det forslaget som er vedlagt er det lærerutdanningsutvalget ønsker seg, men 

pga. andre parters medvirkning i dette, vil det ikke kunne vedtas noen modell ennå. 
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Forslag til ny modell for lektorutdanning MN – vedlegg til sak til Studiestyret 
 
Struktur: 

År  Sem   Praksis 

5V 10 Masteroppgave    

5H 9      

4V 8 DID 1 DID 2 MNF201   35 dagar  

4H 7 PED Ex.phil  50 dagar 

3V 6   Bacheloroppgave   

3H 5 PED     5 dagar  

2V 4      

2H 3 DID 1 DID 2    5 dagar  

1V 2      

1H 1 PED  MAT101/111  5 dagar  

 
Åpne felt skal fylles med 60 sp Fag 2 (sidefag) og resten Fag 1 (masterfag).  
 
Forutsetninger: 

 Praksis i 7. semester legges opp slik at det i ca. 10 uker er fire faste dager pr. uke ute i skolen. 
Ca. en dag pr. uke settes av til praksisoppfølging på campus og regnes som praksis. Dette 
forutsetter: 

o At ex.phil tilpasser seg dette og legger majoriteten av sin undervisning utenom 
praksisperioden. Et innledende møte viser at ex.phil-miljøet ikke er avvisende til 
dette. 

o At skolene kan timeplanlegge slik at studentene har en dag ledig, enten en dag felles 
for alle studentene eller to slik at studentene kan deles i to grupper. Dette er 
foreløpig ikke drøftet med skolene. 

Begge disse punktene kan medføre at det må tilføres ekstra midler. Særlig gjelder det 
praksisfeltet der det vil være en reell økning i antall dager studenten skal være på skolene. 

 At HF- og pedagogikkmiljøet godtar denne måten å legge opp praksis på, samt fordeling av 
antall dager i hvert semester, evt. med enkelte justeringer. Det kan nok være mulig med 
noen ulikheter på HF og MN, men med tanke på skolene bør det ikke være for store 
forskjeller. 

 At HF- og pedagogikkmiljøet godtar denne plasseringen av pedagogikkemnene. Det er 
ønskelig med felles pedagogikk med HF, men ikke avgjørende. 

 
(Mulige) utfordringer: 

 Å få til en hensiktsmessig plassering av fagemner i modellen. Strukturen er svært lik den 
nåværende. Det tilsier at det skal kunne la seg løse. En utfordring er imidlertid at IFT nå 
endrer sitt bachelorprogram. Her må det sees nærmere på hvordan dette kan løses.  
Dette må tas opp med instituttene. 

 Det skal inngå en bacheloroppgave. Her ønsker LU-MN at denne skal være innenfor 
masterfaget og vi håper at nåværende emner MAT292, KJEM299, BIO299 og PHYS117 (hvis 
ikke dette endres for mye), kan benyttes. Dette må undersøkes nærmere med instituttene og 
det må også sees nærmere på dette i forbindelse med muligheten for utveksling. 

 I 8. semester vil man som i nåværende modell prøve å løse kollisjonsproblematikken med at 
praksis legges over en lengre periode og at man innenfor denne perioden prøver å gå tilpasse 
skolens timeplan og krav og studentens timeplan og krav i fagemnet som tas parallelt. Dette 
vet vi av erfaring at er utfordrende og vil også videre avhenge av at både fagmiljø og skolene 
er velvillige og fleksible. 



 Foreløpig har vi ikke sett på hvordan fagdidaktikkundervisningen kan fordeles på de to 
fagene hver student skal ha. Her kan det oppstå utfordringer og evt. behov for økte 
ressurser. 
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