
Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 

fakultet 

Referat fra møte tirsdag 6. februar kl 1215-1400 
 

Til stede: 

Harald Walderhaug (visedekan) 

Trond Gustavsen (Matematisk institutt) 

Helene Johnsen (student) 

Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 

Tom Klepaker (Institutt for biologi) 

Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi, leder for utvalget) 

Erik Holst (skolerepresentant) 

Ann Kristin Danielsen Jacobsen (student) 

 

Meldt forfall: 

Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 

Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 

Endre Lie (skolerepresentant)  
 

 

I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker til Eventuelt. 
 

II  Godkjenning av referat fra møte 11. september 
 

Referatet ble godkjent. 

SDK orienterte om hvor saken om visjon står. Har vært litt ulike oppfatninger av om visjonen 

primært skal være et hjelpemiddel til intern bruk eller om det er viktigst med noen som 

fungerer godt utad. Saken skal opp i programrådet igjen 7. februar. 
 

 

Sak 1/18  Studieplanendringer 
Vedtakssak 

 

SDK orienterte kort om saken. 

 

A. Studieplan lektorprogrammet 

 

Det ble ikke fremmet andre forslag til endring i studieplanen enn de to som var meldt inn på forhånd 

og begge disse ble vedtatt. 

 

Vedtak: 

MAT212/221 som obligatorisk krav i matematikk som fag 1, erstattes av MAT212 som krav. 

GEOV225/252 som er obligatorisk i geofag som fag 2, erstattes av valgfritt GEOV-emne. 

 

 



B. Emnebeskrivelser – fagdidaktikk 

 

Fagdidaktikerne orienterte om ønskede endringer: 

 

NATDID210: SDK orienterte om det vedlagte forslag til endring (redusere omfanget på 

mappeinnholdet) 

NATDID210-P: MS orienterte om at han og KK ønsker å gjøre tilsvarende endring i dette emnet som 

gjøres i NATDID210. Han meldte også inn ønske om at NATDID210-P flyttes fra IFT der det pr. nå 

administrativt hører til og heller plasseres på GEOV.  

BIODID220/220-P og NATDID220/220-P: TK ønsker at skriftlig essay skal gå fra å være arbeidskrav til 

å bli del av vurderingen, samt å legge inn skriftlig eksamen som alternativ ved høyt studentantall. 

MATDID220/220-P: TG melder at de ønsker å se på vurderingsform, bl.a. fordi det er vanskelig å få 

kabalen til å gå opp med så mange som skal ha muntlig eksamen. Vil se på vurderingsform i 

sammenheng med MATDID210. Det kan også være aktuelt med andre endringer.  

KJEMDID220/220-P: MS melder at han ønsker å fjerne justerende muntlig fra vurderingen og bare ha 

mappe. Nåværende ordning blir for omfattende. Ønsker også å redusere krav til antall elementer i 

mappen fra 6 til 5. 

5 sp emner: Forslag om å redusere antall timer noe på 5 sp emnene 

 

Innspill: 

• SDK og MJ følger opp at NATDID210-P kan bli flyttet fra IFT til GEOV 

 

Angående TKs forslag om skriftlig eksamen ved høyt studentantall, ellers muntlig: 

• Mulighetene til å ha en slik vurderingsform har blitt strammet inn pga. økt fokus på constructive 

alignment. Det bør sjekkes med fakultetsadministrasjonen hva som er mulig 

• Det er satt opp 15 som grense, på hvert av emnene eller samlet? Må dele, f.eks. 8 på hver siden 

det er to det egentlig er forskjellige emner 

• 8 kan bli oppfattet som et for lavt tall 

• Et alternativ kan være å ha skriftlig på det ene emnet, f.eks. BIODID220/220-P, og muntlig på det 

andre. 

 

• Erfaring fra MATDID220 i år: All vurderingen på våren uheldig 

• Det var meningen at oppgave skulle være om høsten, men av ulike grunner ble det ikke det i år. 

Vil sørge for bedre fordeling neste år. 

• Gå for 11 økter på 5 sp emner som generell regel? 

 

Fagdidaktikerne tar med seg innspill. 

 

Vedtak: 

LU er positive til de foreslåtte endringene. Instituttenes LU-representant sørger for at forslag til 

endringer blir behandlet på de respektive instituttene og at instituttene melder dem inn innen frist 1. 

mars. 

 

Sak 2/18  Verv - rotasjonslister 
Vedtakssak 

 

SDK orienterte om saken. Listene har i forkant av møtet vært sendt ut til alle fagdidaktikerne. 

MS meldte inn MN-representant i NOLES som noe som bør inn på listen 

 

Vedtak: 

Listene godkjennes. Det føyes til en liste for NOLES-representasjon. 



 

 

Sak 3/18  UiBs partnerskolesamarbeid - realfagssamarbeid 
Drøftingssak 

 

SDK orienterte om saken. 

Ordningen med generelt partnerskap nå så etablert at det ikke er naturlig å operere med egen avtale 

for realfagssamarbeid. I stedet gi alle de skolene som er med i partnerskapet som ønsker det 

mulighet til å delta i realfagssamarbeidet. 

 

I forslaget til informasjon ut til de interesserte skolene om realfagssamarbeid og hva vi kan bidra 

med, ikke gjentatt ting som allerede er nevnt i partnerskoleavtalen. Informasjonen må sendes ut til 

de interesserte skolene så raskt som mulig. 

 

Jannecke Lampe er koordinator pr. nå og er positiv til å fortsette som koordinator. Hun har hatt 

teksten til gjennomsyn og er positiv. 

 

Innspill: 

• Har tidligere hatt en ordning der studentene har kortpraksis og langpraksis på samme skole. 

Fungerer det slik nå? 

• Inntrykk av at det ikke fungerer helt slik nå 

• Tror det handler om logistikk 

• Viktig å holde på denne ordningen 

• Ikke nødvendigvis så viktig å ha med dette i teksten til skolene. Vil neppe gjøre noe fra eller 

til. Heller jobbe med å holde oppe presset mot praksisadminsitrasjonen. 

 

SDK og MJ sjekker med praksisadministrasjonen hva som er nå-situasjonen og hva som evt. kan 

gjøres. 

 

LU var positiv til teksten for øvrig og at SDK går videre med saken slik at informasjon blir sendt ut til 

de interesserte skolene. 

 

 

Sak 4/18  Behov for ny programsensor 
Drøftingssak 

 

SDK orienterte om saken. SDK og TK gav en kort presentasjon av de foreslåtte. Programsensors 

kompetanse vil styre hva vi be vedkommende fokusere på. Hva ønsker vi fokus på? 

Er det forslag til andre konkrete personer? 

Hvilken prioritering av de som er foreslått? 

 

Innspill: 

• Alle er gode kandidater og de har ulike styrker. Men i praksis skal vi vel være heldige om 

noen av dem sier ja. 

• Tenker vi annenhver gang matematikk og naturfag? Hvis matematikk aktuelt, kan dette være 

egnede personer: Frode Rønning, Simon Goodchild 

 

Enighet om at LU ikke lager prioriteringsliste, men overlater til SDK å spørre de foreslåtte. 

 

 

 



Sak 5/18  Ettfagsmodell i matematikk 
Orienterings- og drøftingssak 

 

SDK og TG orienterte om saken. 

 

Innspill til de foreslåtte emnebeskrivelsene: 

• Det står at litteratur avtales, samtidig står det at litteraturliste legges ut 1. juni. Forslag: 50 % 

av litteraturen er felles, 50 % individuell. Da mulig å tenke profil på emnet og gjøre 

beskrivelsene mindre generiske 

• Kan være fornuftig å identifisere noe som kan være felles. Vil ta en runde til på det. 

• Forslag: Mulig å låne litt fra beskrivelsen til didaktisk masteroppgave og skalere ned litt? 

• Noen av læringsutbyttebeskrivelsene ville passet bedre under annen overskrift (kunnskaper, 

ferdigheter, generell kompetanse)? F.eks. punkter under Generell kompetanse – er dette 

egentlig å regne som generell kompetanse? 

• Ønskelig med mer beskrivende navn 

 

TG tar med innspill tilbake til instituttet. 

 

 

Sak 6/18  Utfordringer med 10-uker praksis i 7. semester  
Drøftingssak 

 

SDK orienterte om saken. Mulig å gjøre mindre justeringer for H18? 

 

Innspill: 

• Forslag: Gjøre en moderat utvidelse av kortpraksis f.eks. i 5. sem 

• Kan være løsning på litt lengre sikt, dette arbeides med i flaskehalsgruppen 

• Forslag (kanskje også på litt lengre sikt): Ta opp igjen saken med fordeling av praksis mellom 

usk og vgs. Det ville være mindre problem å ha den lengste perioden på vgs. 

• 10 uker funket greit timeplanmessig H17, tenker det kan være greit å samle campusdager, 

non studenter opplevde dem H17 som uheldige avbrudd på praksis 

• Tror ikke god idé å flytte en uke fra høst til vår. Om våren tar studentene 10 sp disiplinfag 

parallelt. 

• Mulig å bruke starten av semesteret til praksis? 

• Praksisskolen jeg er på i vår ville foretrukket at praksis startet tidligere i semesteret 

• Tenker at kreavtiv praksis vil være utfordrende å få bra til for alle 

• Vi har ikke råd til at usk er misfornøyde. Forslag: Samle campusdager, kan få redusert til 9 

uker 

• Synes ikke det er helt heldig, ønskelig å knytte opplegget på campusdagene til det som skjer i 

praksis 

• Feltkurs – kan det brukes?  

 

SDK setter opp et forslag og sender på sirkulasjon.  

 

 

 

Sak 7/18  Naturfagkompetanse 
Drøftingssak 

 

Saken utsettes pga. tidsmangel. 

 



III    Orienteringssaker 
• Ny og avgåtte medlemmer. Nye medlemmer ble presentert i starten av møtet. SDK vil 

viderebringe takk fra LU til Kjartan Olafsson og Anne Bjørnestad 

• Orientering fra instituttrepresentantene om ståa i emnevalgsaken – utgikk 

• Cape Town: 6 studenter på kull15 har søkt om å få reise til Cape Town H18. Søknadsfrist er 

15. februar. En av fagdidaktikerne må besøke studentene under oppholdet. Fakultetet har 

gitt økonomisk støtte til det. 

 

Møtet ble avsluttet 14.15. 

 

070218/MAJE 

 

 

 


