
Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte fredag 8. mars kl 10.00-11.45 
 
Til stede: 
Tom Klepaker (leder for utvalget) 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Trond Gustavsen (Matematisk institutt) 
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Jorun Nyléhn (Institutt for biovitenskap) 
Anne Bjørnestad (vara skolerepresentant) 
Stian Lyngholm (student) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
 
Meldt forfall: 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (sekretær) 
 
 
Møtet ble innledet med en o-sak: Programrådet for lektorutdanning har gått inn for at 
Lærerutdanningsutvalget endrer navn til Lektorutdanningsutvalget. Dette for å få ens navnebruk på 
tvers av fakultetene. Siden det nå er krav til master for å bli lærer, vil det være uproblematisk å heller 
kalle seg lektorutdanningsutvalg. 
 
 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
II  Godkjenning av referat fra møte 22. januar 
 
Referatet ble godkjent. 
 
Sak 6/19  Studiebarometeret – resultater fra undersøkelsen i 2018 
Drøftingssak 

 
TK orienterte om saken. Vi kommer i det store og det hele nokså greit ut av det. Det vi sliter med er 
praksis og digitale verktøy. Det siste er kanskje enklere å gjøre noe med. 
 
Innspill: 



 Å bli inkludert i faglig fellesskap er også noe vi kunne scoret høyere på. Lavthengende frukt, 
mulig å gjøre noe med 

 En årsak er kanskje at studentene ikke treffer lærerutdannerne på MN før i 3. sem. Mye store 
fagkurs i starten 

 Starte med en Kick off? Selge oss inn litt tidligere i løpet 
 Klasseopplegget i første semester fungerer bra sosialt, ikke nødvendig med exphil for å få til 

det. Fint å se ansiktene deres på infomøtet ved studiestart, men ville være bra med noe mer 
enn det, f.eks. en kick off-dag, føle seg som MN lektorstudent 

 Vi bør tenke på om vi bør organisere en slik lektor kick off dag 
 Digitale utfordringer – problem i grunnskolen i Bergen at det er svært vanskelig for 

studentene å få tilgang til It’s learning. Anbefaler UiB å kontakte kommunen/fylket for å få 
orden på det. 

 Angående praksis: Skolene trenger evaluering/få se resultat for evaluering for sin skole hvis 
det skal være mulig å gjøre endringer. 

 Studentene må tåle at det ikke kan bli helt anonymt 
 Savner GeoGebra og excel, hadde trengt det i kortpraksis, bør inn før 4. året 
 Også excel? Ja 
 Flere studenter vil etter hvert kunne GeoGebra fra egen skolegang. 
 Forskjell på å kunne for egen del og å kunne undervise i det 
 Et annet punkt i evalueringen er studentaktivitet. Bør forbedres. 
 Hva gjelder profesjonsfag og hva gjelder disiplinfag?  
 Gjelder begge deler. 
 Vi i LU bør pushe egne institutt til å drive mer studentaktivt 
 Elefanten i rommet er praksis, bl.a. kollisjonene. Må gjøre noe med programmet. 
 Hovedproblemet med kollisjonene er at instituttene ikke vet nok om lektorprogrammet. Må 

involvere disiplinfagene. 
 Videoopptak er ønsket av studentene og oss, vi har støtte fra Helge (dekan), men det 

mangler utstyr i rom. Vi må pushe på fakultet/UiB for utstyr i flere rom. Deretter få 
instituttene til å pushe egne ansatte. 

 Angående kommunikasjon med praksisfeltet: For mye skriftlig info leses ikke 
 Hvilke utslag får dette som studentene merker? 
 Eks. Skole/lærer ikke klar over hva slags type praksis studenten er der i. Får ikke vite om 

besøk i god nok tid. 
 Handler om hvor mye veileder vet om hva vi skal gjøre mens vi er på skolen 
 Ville vært mye enklere hvis praksisstruktur og opplegg var likt på tvers av fakultet og alle 

kortpraksis hadde like rammer. 
 Må få styringsgruppen til å vedta at det skal være det. 
 Praksisutvalget er vel også engasjert i dette? 

 
 
 
Sak 7/19  Programmering inn i lektorprogrammet? 
Vedtakssak 

 
TK orienterte om saken. 
 
Innspill: 

 For enkelt å si at alle bare må ta INF100. Må være relevant for lærerjobben 



 Programmering skal brukes i andre disiplinemner, standardkurset må derfor inn hos 
alle. Må se på hva vi kan ta i inn i tillegg, f.eks. temadager 

 Programmeringskurs kommer for alle, vil være ulempe for lektorstudentene å ikke ha 
det. Alle unntatt bio skal ha det i 1. sem 

 Mulig å få det inn i 1. sem i lektorprogrammet 
 Mulig å tenke egne eksempler for lektorstudentene i standardkurset? 
 Fint med eget emne, men det må også inn i didaktikkemnene, f.eks. på campusdagen 
 Dette rulles ut 2020, frist for studieplanendring 1. okt 2019 

 
Vedtak: 
TK og MJ går gjennom de anbefalte studieløpene og undersøker mulighetene for å legge inn 
et programmeringsemne. Forslag presenteres på neste LU-møte. 
 
 
Sak 8/19  Forslag til fagkrav for opptak til PPU 
Drøftingssak 

 

TK orienterer om saken. Bakgrunn: Ulike krav på ulike institutt når det gjelder hvor spesifikke 
kravene er for de 60 sp. Nåløyet blir vel trangt. Er vi i overkant kravstore når det gjelder 
innhold? Siden vi nå har fått ettfagsordning er konsekvensen av å være for kravstore at man 
får flere ettfagsstudenter som dermed går ut med fagdidaktikk og praksis kun i ett fag, men 
som i realiteten vil ende med å undervise i flere fag 

Forslaget er et forsøk på å harmonisere og forenkle ved å bruke samme formulering på alle 
fag, med unntak av naturfag. Med dette som utgangspunkt, håpe vi kan ende opp med noe 
som er relativt likelydende. 

Forslaget er kraftig forenkling for biologi sin del. Her stilles det ingen krav når det gjelder 
innhold. 

Innspill: 

 Har allerede en slik enkel ordning for geofag. Så lenge de har 60 sp … itteno knussel 
 Diskusjon omkring innhold/nivå – det er her utfordringene ligger 
 Hvis fagbakgrunn godkjennes i skolen, hvorfor ikke da ok hos oss? 
 Kvalitetssikring, vi ikke slippe ut noen i skolen som vi mener har for dårlig 

fagbakgrunn til å undervise, UiB tar ansvar for de vi uteksaminerer 
 Vil instituttene godta dette? 
 Drøftet litt med BIO, tror det vil kunne fungere 
 Hva med andre institutt? 
 I kjemi må man dekke tre felt 
 Ingen vil kunne dekke alt i biologi, enda bredere fag enn kjemi 
 Må ha faglige krav 
 Ja, men kan være fint med et kollegium med litt ulike kompetanser 



 Vi må unngå å stoppe folk som vil kunne egne seg godt. 
 Det er verre med ettfagsordning, enn å lette litt på innholdskravene 
 Hvordan følge opp saken videre? 
 Foreslår brev til instituttene.  
 60 sp grunnemner, ok uansett?? 
 Slike ting som må diskuteres på instituttet. 
 På IFT vil det nok være krav om moderne fysikk. 

 

Vedtak: 

TK og MJ lager brev til instituttene. LUs instituttrepresentanter får ansvar for å følge opp på 
egent institutt. 

 

Sak 9/19  Cape Town-reisende H19 
Orienteringssak 

 

TK orienterte om saken. Siden tre av dem har matematikk er kanskje et matematikkbesøk 
det mest aktuelle. MJ sender epost til fagdidaktikerne. TK sa seg villig til å reise dersom ingen 
andre melder seg. 

 

Sak 9/19  Lærerværelset 
Orienterings- og drøftingssak 

 

Innspill: 

 Oppdatere pensumbøker 
 Kan få prøveeksemplarer fra forlagene 
 PPU-studenter har tilgang til rommet 
 Spørsmål til skjema: Hvordan fungerer blandingsbruk? Brukes det til kollokvering 

eller bare sosialt? 
 Tror ikke rommet fungerer som utprøvingsrom for utstyr 
 Utstyr som mangler? 
 Ønsker trådløs tilkobling av bærbar til videkanon 

 

III    Orienteringssaker 
 Avslutningsseremoni 7. juni kl 1800 i Aulaen 
 Vedtak fra styringsgruppen  



o ettfagsopptak skal i 2019 gjennomføres i samme fag som i 2018 
o oppdatert mandat ressursgruppe. SDK er MN-rep i denne gruppen. 

 Infomøte om PPU for potensielle søkere 20. mars, kl 10-11, Aud i UPihl 
 Emne som kan erstatte spesialpensum for lektorstudenter som skal skrive didaktisk 

masteroppgave, som ble meldt inn H18, er nå opprettet – MNF367 
https://www.uib.no/emne/MNF367 

 UiB fått et innspill om Teach First. Interesse for dette? 
 


