
Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte mandag 2. november kl 14.15-16.00 
 
Til stede: 
Tom Klepaker (leder for utvalget) 
Mette Andresen (Matematisk institutt) 
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Thea Bårdsen (student) 
Endre Lie (skolerepresentant) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) 
 
Forfall: 
Jorun Nyléhn (Institutt for biovitenskap) 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
 
Observatører: 
Harald Walderhaug (utdanningsdekan) 
Kjersti Lea (programrådsleder) 
 
Gjester: 
Vigdis Berg (koordinator DeKomp) 
Olaug Vetti Kvam (skolelab) 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (sekretær) 
 
 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
II   Godkjenning av referat fra 12. februar og 14. september 
Referat ble godkjent. 
 

Sak 16/20  DeKomp 
Informasjons og -drøftingssak 
 
Vigdis Berg fra SA deltok for å informere om DeKomp-ordningen og hvordan dette følges opp på UiB. 
Vedlagt er lysarkene som ble brukt. Ordbruken DeKomp – desentralisert kompetanseutvikling, skal 
erstattes av Lokal kompetanseutvikling. DeKomp skal i tillegg til å utvikle/kompetanseheve skolene, 
bidra til å videreutvikle lektorutdanningen (jfr. Lærerutdanning 2025). Grunnskolene var først ute, 
deretter videregående skoler. 



Innspill: 

I tillegg til muntlige innspill, ble det også lagt inn kommentarer og spørsmål i chat i Zoom. Disse er 
limt inn nederst 

 Utfordringen ligger i at disse prosjektene er veldig generelt beskrevet. Utfordrende å se hvor vi 
fagdidaktikere kan komme inn og hva vi kan bidra med. Vanskelig å komme i gang med dialog om 
dette. 

 Skulle gjerne visst mer om prosjektene 
 Hvordan få dette ned på konkret nivå og ikke bare direktørnivå 
 Fokus på å organisere. Det man skal driver på med er kompetanseheving, ikke prosjektarbeid. 

Veldig generelt. Vanskelig å koble seg på. 
 Behov for planlegging med tanke på bemanning 
 Frikjøp – kan det medføre redusert kvalitet på grunnutdanningen? Tid er det største utfordringen 
 Ikke umiddelbart positiv på grunn av tid. Fare for at vil gå ut over grunnutdanningen. En del 

universiteter har satset på dette. MN/UiB må velge om de vil satse eller ikke! Behov for stabilitet. 
 Ikke mulig å omstrukturere alt på 4 mill. Mulig å tenke en nettverksmodell? Noen holder i det, så 

kan folk bidra inn i perioder, ha en gjennomgående linje 
 Punktet om at DeKomp skal bidra til å utvikle lærerutdanningen: Det fastslås at det er ut problem 

som må fikses, uten nærmere analyse av om det er et problem og hva det består i. Savner 
analysen. Det pekes på at mange lærerutdannere er lite ute i skolen og kjenner skolen lite. Med 
den praksisbesøksordningen som UiB har/har hatt sikrer man seg mot det. Det har vært foreslått 
å redusere på praksisbesøkene for å frigjøre tid til DeKomp. Nyttig å koble studenter på 
prosjekter i skolen. 

 Hva skal konkret komme ut av dette? Org. Strukturer, personlig kompetanseutvikling, 
metodeutvikling, … Ikke klart for meg 

 Er i en administrativ rolle. Tar med meg innspillene. Det kan være det er noen forestillinger om 
hvordan ting er som kanskje kunne trenger mer kartlegging/analyse. Kan være at det har dannet 
seg en forestilling om motsetninger mellom fag og profesjon 

 Tradisjonell utplassering skal erstattes av profesjonsrettet praksisopplæring. Ønskelig at man er 
mer spesifikk på hva som skal forbedres 

 Har noe erfaring med utviklingsprosjekt i skolen. En del av våre studenter er involvert. Veldig for 
slik involvering, men ikke som erstatning for praksisbesøk. Handler det om å gjøre i stedet for 
eller i tillegg? 

 Viktig å ta opp. 
 Når det gjelder frikjøp/stillinger, på hvilket nivå bør det legges til rette – institutt, fakultet, 

sentralt ..? Bør det legges opp slik at man søker på midler? .... Dette er ting om må på plass 
 Viktig at en satsing på DeKomp med frikjøp ikke svekker grunnutdanningen 
 Skjønner skepsisen 
 En stilling til f.eks. innen naturfagdidaktikk, der man kan være litt fleksible når det gjelder hvem 

som underviser felleskursene, vil kunne frigjøre tid og gjøre det mulig å delta uten en 
kvalitetsreduksjon på grunnutdanningen… 

 I liten grad diskutert internt på egen skole. Ønsker samarbeid, men vanskelig å få til 
 Er med i Argument, godt utbytte, eksempel på at det kan fungere greit 



 Å tenke trinn, legger fort opp til at det kan bli ped som dominerer, men kan f.eks. tenke team, 
f.eks. en pedagog får med seg folk fra ulike fag 

 Hvor fastlåst er rammene/prosjektene? Hvor mulig å være med å forme 
 Top down. Ikke konkretisert så mye ennå. Ikke ferdigdefinert. Tar med team-tanken som et 

innspill 
 Opplever et veldig informasjonsbehov, også internt på UiB. Får se hva styringsgruppen sier 

Kommentarer fra chat: 

 Hvordan er det meningen at Dekomp skal medvirke til at videreudvikle læreruddannelserne? 
 Skulle gjerne lest innhaldet i dei fem prosjekta som no startar på vgs i Vestland. Det er viktig å 

vite innhaldet i dei prosjekta for å sei noko om korleis me kan bidra. 
 Når fagdidaktikk skal bidra, må fagene komme inn. 
 Hvordan får man til langsiktighet i prosjekter? Utvikling tar gjerne mange år. 
 «Frikjøpe» - resusert kavlitet i lektorutdanningen? 
 Hva menes med "intern kompetanseutvikling i UiB"? DeKomp er vel rettet mot skolene i 

utgangspunktet? 
 Utvikle lektorutdanningen: Hva er problemet og analysen? 
 Hva vet man om kompetansebehovet nå? Det kan være veldig generelt og mangfoldig. Vanskelig 

å forholde seg til det. Kunne ikke UiB utvikle et tilbud som er forankret i forskningen? 
 Man kunne måske tænke sig en netværksstruktur, sådan at mere klart definerede mål og behov 

for aktiviteter kunne indmeldes og bearbejdes i et lokalt, midlertidigt netværk 
 Det har kommet midler til EVU i skolen i mange år, og det vil nok fortsette. Og det ble sagt 50 mill 

til UiB? 
 Påstand: Lærarane i vidaregåande har eit klart ønske om at eit samarbeid med UiB skal inkludere 

fagfolk ved MatNat. Korleis får me til det? Å finansiere stillingar sentralt og så hente inn 
realfagsdidaktikarar litt ad hoc ser ikkje ut til å bli møtt med jubel. Kan det fungere med ein 
person som samarbeider med alle fagdidaktikarane? 

 Dvs. ei felles stilling på MatNat. 
 Organisering ved UiB for å møte krav om å jobbe mot hele trinn: Etablere tverrfaglige team med 

ped i ledelsen? 
 I dei møta som var fram til i fjor vår, var det eit felles ønske ved dei tre «skule»-fakulteta (SV, HF, 

MatNat) å få til tverrfagleg arbeid innanfor DEKOMP, gjerne med utganspunkt i dei tre 
tverrfaglege temaene i ny læreplan. 

 Når skolerepresentantene ikke har hørt så mye: mye organisering, men lite konkret arbeid? 
 Jeg må være så ærlig å si at info på skolen er på et minimum for tiden, ikke hørt særlig om 

DeKomp kan ha ulike grunner.... 
 Se ikke bort fra at informasjonen stopper opp på veien til lærerne. Hvor pluggen sitter vet jeg 

ikke noe om, men administrasjonen på skolene en kandidat? 
 Syens tidligere lektorjbolstad (nå på UIO som dekomp rådgiver skriver mye fornuftig her) 

https://bbolstad.wordpress.com/2019/03/01/hvor-desentralisert-blir-egentlig-desentralisert-
kompetanseutvikling/  

 En lokal kompetanseutvikling på skolene krever en tydelig styring ovenifra både når det gjelder 
organisering og innhold. Styringen skal muliggjøre utviklingsarbeidet. 

 Toppstyrt og ullent. 
 
Ingen veldig tydelig konklusjon. Toppstyrt prosess. De nivåene som skal gjøre jobben er lite involvert. 
Vi kan være med å bidra. I utgangspunktet ikke negative, men fortsatt så mye usikkerhet at det er 
vanskelig å gi konkrete innspill. 
 



Sak 17/20  Realfagspartnerskapet – hva ønskes videre? 
Drøftingssak 
 
TK orienterte om saken. Hva vil vi videre framover med realfagssamarbeidet? 
Innspill: 

 God modell den vi har. Gjerne utvide med midler/større aktivitet for å ha flere møter. Gjerne 
også ha mulighet til å støtte prosjekter. Puste litt mer liv i det vi har. Mulig å koble DeKomp mot 
dette? 

 Litt koronalammet nå, men når det har fungert har det fungert greit. Gjerne ha litt større trykk på 
for å få skolene til å møte. Nye faglige tema, treffe kolleger, … positivt. Ønskelig å ha et slikt 
forum. Hvis vi skal slutte med det, må det være for å erstatte det med noe bedre. 

 Kunne det vært gøy å ha hatt et tydeligere felles fokus/tematikk for møtene? 
 Tanken innledningsvis var å ha et tettere samarbeid med et avgrenset antall skoler. God tanke, 

vanskeligere i praksis. Partnerskolesamarbeidet til UiB har endret seg noe. Det som opprinnelig 
var tenkt som forpliktelser, f.eks. regler for plassering av studenter har forvitret. De 
møtepunktene vi har hatt har vært nyttig og interessante. Litt Tordenskjolds soldater når det 
gjelder deltagelse. Bør opprettholde det. I samme form, justere, noen nye ideer? 

 At reglene for studentens plassering har forvitret har nok utelukkende praktiske grunner. Når 
skolene sier de vil være partnerskole, har skolene forpliktelser. Skolene må gå litt i seg selv. 

 Tviler på at et vi være mulig å få inn DeKomp-midler til partnerskapet. Redd for at partnerskapet 
vårt skal rakne 

Fra chat: 

 Gjøre om realfagpartnerskapets innhold til en identifisering av en utfordringer som vi jobber 
med, diskuterer, prøver ut i klasser og med studentene våre, og deler erfaringer og jobber videre 
nye utprøvinger når vi møtes i realfagpartnerskapet? 

 Da kan skolene, og vi, kanskje får Dekomp midler, og dermed inspirasjon til dette? 
 Men Dekomp blir forskriftsfestet .... 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing3/id2724691/ 

Oppsummering: 

Ønskelig å beholde. Foreslår at realfagssamarbeid er tema på LU-seminar i desember. Hva er viktig å 
få inn i dette samarbeidet? Hva bør vi ha som mål å videreføre? 

Sak 18/20  Samarbeidsavtale mellom instituttene som er medansvarlige 
Drøftingssak  for lektorprogrammet 

TK og MJ orienterte om saken. 

Ingen egentlig nye ting inn i avtalen, men en del ting er utdypet og konkretisert basert på erfaringene 
som er gjort. Opplistingen av emner er tatt ut og erstattes med henvisning til studieplanen. 

Innspill: 



 Presisere, gitt erfaringene vi har ang faglig master: "Instituttene er forpliktet til å tilby 30 sp 
masteroppgaver innenfor HVER AV disse kategoriene og..." 

 Enig!  Her må vi få presisering! 
 Erfaringen er at mange kolleger på disiplinfagene ikke vil/klarer å se for seg noe annet enn 60 sp 

oppgaver 
 Mulig å lage en form for kokebok for hva som ligger i 30 sp oppgave? 
 Noe for studiestyret siden det ikke utelukkende er lektor som bruker 30 sp oppgaver? 
 Det er primært lektor som har 30 sp oppgaver 
 Det kunne vi gjort, gi litt hjelp til veiledere om hva en 30 sp oppgave f.eks. kan være: 

litteraturstudie, pilot, metodeutvikling, analyse av ferdige data… . Gi folk litt ideer. 
 Hente fram Trygve Johnsens rapport om masteroppgaver i lektorprogrammet 
 
Foreslår også dette som tema på LU-seminar. 

Sak 19/20  Høring: NOKUT-evaluering av lektorutdanning 8-13 
Drøftingssak 

TK orienterte om saken. 

Innspill: 

 Bruken av uttrykket Helhet og sammenheng. Hva legger i de i dette? Ønskelig med en klargjøring. 
Uttrykket brukes i mange sammenhenger uten av det er klart hva folk legger i det. 

Pga. knapp tid, ble saken avsluttet og TK ba om videre innspill på epost. 

 
Sak 20/20  LU-seminar – 8. og 9. desember – innspill til program 
Drøftingssak 

Det blir seminar for LU og fagdidaktikerne som ikke er med der og mulighet til å delta på deler av det 
hvis ikke man har mulighet til å delta på hele. MJ sender ut påmeldingsskjema og tar med spørsmål 
om forslag til tema der. 

 

Møtet ble avsluttet ca. 16.10. 

 

 


