
Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte mandag 14. september kl 12.15-14.00 
 
Til stede: 
Tom Klepaker (leder for utvalget) 
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Chris André Lygre (studentrepresentant) 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) 
Harald Walderhaug (utdanningsdekan)  
Erik Holst (skolerepresentant) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
 
Forfall: 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Jorun Nyléhn (Institutt for biovitenskap) 
Mette Andresen (Matematisk institutt)  
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (sekretær) 
 
 
I    Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
II Godkjenning av referat fra møte 12. februar 
 
Forslag til referat forelå ikke. 
 
 
Sak 11/20  Lektorutdanningsutvalget har fått et mandat 
Orienteringssak 
 
TK, HW og MJ orienterte om saken. Mandatet inneholder i praksis ingen nye oppgaver, men er en 
konkretisering/opplisting av oppgaver LU allerede gjør. En endring er at utdanningsdekan ikke lenger 
skal være medlem i LU, men er observatør med talerett. Det legges også opp til at LU-leder er 
medlem i studiestyret. 
Det oppstod litt uklarheter omkring hvem LU skal rapportere til, om det skal være direkte til 
fakultetet eller om utdanningsleder på Matematisk institutt skal ha en rolle. HW fikk avklart i løpet av 
møtet at LU skal rapportere direkte til fakultetet. 
 
Sak 12/20  MNF201 – hva gjør vi når ny exphilversjon starter opp? 
Drøftingssak 



TK orienterte om saken. To alternativ: revidere MNF201 eller erstatte det med noe annet. SDK 
orienterte om historien bak MNF201-emnet. Intensjonen var å dekke to behov: Å få et emne der 
undervisningen er tilpasset praksis, og å gi et grunnlag for undervisning i programfaget Teknologi og 
forskningslære. Emnet har endret seg noe fra slik arbeidsgruppen så det for seg i starten. Mer 
filosofipreg.  
 
Innspill: 
 En mulighet er å revitalisere det som det ble lagt opp til innledningsvis 
 Det nye expil ligger an til å ligne mye på nåværende MNF201 
 Erfaring med MNF201: filosofipreget. Tema er prosjektoppgave er en naturvitenskapelig 

kontrovers, men fokuset er veldig filosofipreget. Vil heller at man skal gå tilbake til det 
opprinnelige 

 Er det andre temaer som kunne være aktuelle for et slikt felleskurs som tilpasses praksis? 
 Studentene har diskutert ledelse av lab/kurs i å lede labøvinger som en mulighet 
 Å drifte en lab og utstyrssamling del av det 
 Dette emnet har vært outsourcet – aktuelt at vi på MN tar mer direkte ansvar? 
 MNF201 er ikke så praksisnært. Kunne det å få inn en lærer fra skolen til å ha deler av emnet?  
 Det følger noen penger med emnet – kan det gi noen muligheter, f.eks. lektor 2? 
 (Bruk av) teknologi er mer sentralt på mange institutt enn tidligere. Teknologi i forskningspraksis. 
 Vi har litt tid på oss. Tenk på ideer. 
 
Saken tas opp igjen på senere møte. 
 
 
Sak 13/20  Ny felles struktur for praksis i lektorprogrammet – skal vi ta 
Drøftingssak   et initiativ i saken? 

 
TK orienterte om saken. Ulik praksis oppleves problematisk av mange aktører, bl.a. praksisadm, 
skolene, ledelsen, … 
I stedet for å vente på noe fra oven, skal vi være litt proaktive? 
I 2014 førte sterke meninger fra noen hold til at vi ikke klarte å samle oss om noe. Nå har vi mer 
erfaring. Det bør være mulig å diskutere seg fram til noe. Hva bør vi ta med oss inn i en slik 
diskusjon? Er folk for eller imot at det tas et slikt initiativ? 
 
Innspill: 
 På høy tid. Rart at fagdirektør ikke har prioritert dette. I 2014 var vi svært fokusert på problemet 

med kollisjoner. Kollisjoner er fortsatt en utfordring, men siden da har det skjedd en digital 
revolusjon. F.eks. har nå svært mange undervisningsrom opptaksutstyr. Det bør nå være mulig å 
gjøre kortpraksisperiodene lengre, f.eks. 12 dager (Forarbeid+2 uker ute+etterarbeid). Og at 
studentene får et digitalt tilbud. Det kan bidra til at langpraksisperioden kan bli like lange. 

 Tror også dette er mulig å få til 
 Tror det er strategisk lurt at vi tar et initiativ 
 I S-raporten er semester 1-4-5-8 et forslag hvis 4 praksisperioden. Tenker at langpraksis i 5 

semester er litt tidlig. 
 Da dette ble diskutert i S-gruppen, så vi både på 4 og 5 semester. Var delt i hva som var å 

foretrekke. Jeg helte mot 5, da det ville innebære en justering av nåværende modell, ikke en full 
omlegging. En ting det er viktig å ha i tankene er at dersom man skal fortsette samkjøring av 
undervisning i en del didaktikkemner pga. få studenter, må de to lanpraksisperiodene går høst og 
deretter vår. 

 Gjøre det uformelt, ikke starte parallell prosess 



 Vil anbefale å gjøre dette helt uformelt i første omgang, lufte overfor HF og PED. Evt. SV siden de 
skal i gang med lektor fra H21. Bruke det som kommer ut av det til å fremme formell sak i 
programrådet. 

 
TK tar uformell kontakt med HF og PED. Kom gjerne med innspill. 
 
 Sak 14/20  Studieplanendringer 
Drøftings- evt. vedtakssak 
 
LU kjenner ikke til at det planlegges endringer i emner av betydning for lektorprogrammet 
 
Sak 15/20  R2-krav 
Drøftingssak 
 
TK orienterte om saken. 
 
Innspill: 
 På GEO har det å fjerne R2-krav hatt en positiv effekt på søkertall 
 R2 som krav har noen ulemper. Ville det være mulig å få kommunisert tydeligere til søkere at 

trenger dette som bakgrunn hvis de skal ha matematikk som fag? Dvs. bare ha R2 som 
anbefaling? Gunstigst å bare ha som anbefaling hvis det er mulig å få info godt nok ut. 

 Før R2-krav stod det i programbeskrivelsen at R2 var anbefalt for de som skulle ta matematikk 
dersom de skulle kunne gjennomføre på normert tid. Ulempen ved at det starter studenter som 
skal ha matematikk f.eks. som fag 2, er at de tar MAT101 i 1. sem og dermed må justere 
studieløpet, som kan skape kollisjonsproblemer for dem. 

 Er antall søkere påvirket av R2-kravet? Har vi noe statistikk på det? 
 Det kan virke som R2-kravet ikke har virket. Det må graves lengre ned i bunken. Hvor stor er 

prisen? 
 På BIO har R2-kravet hatt negativ effekt. Vært vanskelig å fylle plassene. Lite effekt på mat/fys-

programmer. 
 Heller mot at R2-krav droppes når prøveperiode er ute. 
 Støttes. 
 Må se på hva andre institusjoner lander på etter prøveperioden. Fordel om like krav på lektor 
 
III   Orienteringssaker  
 

 Programsensorbesøk 11. og 12. november 
 NOKUT-evaluering, https://www.nokut.no/prosjekter-i-nokut/evaluering-av-

lektorutdanningene/  
 Evt. saker fra styringsgruppe- og programrådsmøter  
 DeKomp: Vigdis Berg er ansatt for å koordinere DeKomp-arbeid ved UiB. Vil invitere henne til 

LU-møte for å informere om ordningen. Også invitere Skolelaben. PSYK har ansatt pedagoger 
for å jobbe med dette. For å kunne være med avhengig av personer som kan jobbe med det. 
Kan det være mulig å få til noe på stillingsfronten hos oss? 

 Endre Lie går ut av LU til jul. Det må inn ny skolerepresentant for ungdomsskolene. 
 Nytt FIL-styre. Kan evt. ble ny studentrepresentant. 
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