
Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte torsdag 14. november kl 10.15-12.00 
 
Til stede: 
Tom Klepaker (leder for utvalget) 
Johan Lie, vara for Mette Andresen (Matematisk institutt)  
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Jorun Nyléhn (Institutt for biovitenskap) 
Kjetil Storli, vara for Chris André Lygre (student) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) 
 
Forfall: 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (sekretær) 
 
 
I    Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker til Eventuelt. 
 
II Godkjenning av referat fra møte 19. september 
 
Referatet ble godkjent. 
 
Sak 19/19  PPU deltid – videreføre/legge ned?  
Drøftingssak 

 
TK orienterte om saken. 
 
Innspill: 
 Noen som ikke stemmer helt i brevet fra PSYK når det gjelder antall plasser 
 Ved omgjøring fra PPU til lektor må man være bevisst på konsekvenser at ressursbruk vil 

flyttes fra fagdidaktikk til disiplinfag. En PPU-plass skal ha 50% didaktikk, en lektorplass 
skal ha 10% didatikk 

 Hvis ikke plasser omgjøres, risikerer vi å miste dem helt 



 Modellen vi nå har på PPU deltid er svært ressurskrevende. Hvis ikke man ønsker PPU 
deltid lagt ned, må vi gå i dialog med PSYK for å justere modellen, f.eks. samkjøre noe 
med PPU heltid (selv om vi har prøvd det før og det ikke har funket). 

 Ser ikke på et eget PPU deltid-tilbud som ønskelig 
 Skolene er mer fornøyd med lektorstudentene enn med PPU-studentene (mye er nok 

knyttet til motivasjon), så hvis det er mulig å omgjøre er det ønskelig. Bør gripe 
muligheten. 

 Fra de tre kullene som har vært på PPU deltid har man erfaring både med de som kun 
gjør det fordi de ikke får annen jobb og de som er ekte interesserte. 

 Et moment i saken er at UiB har vært blant de strengeste i landet når det gjelder fagkrav 
for opptak til PPU 

 Nye krav som er mindre innholdsspesifikke, er i prosess for å bli godkjent og lagt ut på 
nett. 

 På lektor – har vi flere å ta av der? 
 Ja, noe mer. Tror 45 plasser vil være innafor, men kanskje ikke så mye mer 
 Problemet med for mange PPU-plasser har primært vært på HF 
 Hva er et realistisk tall på antall realister på PPU? 
 Når det gjelder kollisjoner i praksis for lektorstudenter: Vil økt antall kunne gi flere/færre 

kollisjoner, f.eks. ved at lektorstudentene vil kunne utgjøre hoveddelen av 
studentmassen i et emne og at undervisningen i emnet dermed lettere tilpasses praksis? 

 Sannsynligvis ikke, da studentene er spredt på mange emner 
 På HF har man klart å få en slik effekt på enkelte emner 
 Ressursmessig håpløst på PPU deltid, men er faglig sett bra og studentene fornøyd. Gode 

erfaringer med samarbeid om undervisning i pedagogikk og didaktikk 
 Hadde vært gunstig å ha noen pedagoger som er mer fast knyttet til MN og de enkelte 

didaktikkemnene 
 Går inn for omgjøring. Bør stille som krav at frigjorte ressurser brukes innen samme felt, 

f.eks. EVU mot skolen 
 I praksis ingen ressurser å frigjøre, vi fagdidaktikere underviser mer enn andre/vi skal 
 Tror ikke vi trenger å være bekymret for å miste ressurser 
 Hva er et fornuftig tall på PPU? 
 Legge ned eller fryse PU deltid? 
 Hva er det laveste antall på PPU som vi synes er ok? 
 Omgjøring er ikke egentlig saken nå, kun hva vi mener om nedlegging/frysing PPU deltid. 

Må se mer på omgjøringsspørsmålet. 12 vil være for lite. Hadde f.eks. ca. 25 på infomøte 
for noen uker siden. 

 Kan omgjøring skje innomhus på UiB? 
 KD må si ja til omgjøring fra PPU til lektor. Flytting av plasser mellom PPU heltid og deltid 

kan gjøres innomhus på UiB 
 
Konklusjon:  
LU ser ikke ut til å være interessert i at PPU deltid videreføres, men at det heller legges ned. 
Det er støtte for å omgjøre plasser til lektor. 
 
 
 



Sak 20/19  Generiske ferdigheter 
Drøftingssak 

 
TK orienterte. Bruker ikke så mye tid på saken nå siden det er satt av tid til dette på 
seminaret 5. desember. 
 
Innspill: 

 Litt det samme som man jobber med i fagfornyelsen i skolen nå. Kanskje lurt å skjele 
til dette? F.eks. tverrfaglighet 

 Praksisemnene ikke kartlagt ennå. Hvordan jobbe med dem fram mot seminaret? 
 Trenger/bør ikke være likelydende for parallelle emner. Studentene tar to. Heller 

utfylle hverandre. 
 Får vi kartleggingsresultatene? 
 Ja, får de og matriser før 5. desember 
 Tror kanskje det for vår del handler mest om synliggjøring 
 Må skjele til andre emner. Mulig å forenkle, f.eks. se på hva som dekkes i matematikk 

som fag 2 og tilsvarende. Kan vi legge vekk matrisen? 
 Heller fokusere på vår profesjonsdel? Av typen «Dette er det som dekkes i denne 

delen» 
 Må forholde oss til matrisen til en viss grad. Lektorstudentene tar kanskje 

disiplinemner i andre semester enn bachelorstudentene. 
 Begrepet ferdigheter – innebærer det bare ferdigheter? 
 Hva er bakgrunnen for at MN har satt i gang dette arbeidet? 

 
Sak 21/19  Overføring av midler fra fakultet til Matematisk institutt – til 
Orienterings- og drøftingssakdisposisjon for Lektorutdanningsutvalget 

 
MJ orienterte om saken og ba om innspill til bruk av midler: 
 

 Åpne for søknader om støtte? 
 Bør knytte tettere bånd til veilederne i skolen. Realfagspartnerskapet har vært lite 

aktivt 
 Litt utfordrende å få folk til å stille. Tror ikke realistisk å tilby vikarstøtte for å få det 

til. 
 Har vært for dårlig oppmøte 
 Mangler feltutstyr (geofag), kunne trengt midler til det 
 Å kunne ha seminar ala 5. desember 
 Viktig å være bevisst skillet: hva skal dekkes av instituttene som del av at de har 

ansvar for emner, masteroppgaver og fagdidaktikere som ansatte og hva regnes som 
fellesoppgaver/-tiltak som kan/bør dekkes av LU 

 Mulig å tenke f.eks. 20 000,- satt av til årlig seminar og 10 000,- til en pott man kan 
søke på 

 Budsjettforslag for 2020 sendes på sirkulasjon for godkjenning 
 
Sak 22/19  MAT101 eller MAT105 i lektorprogrammet? 
Vedtakssak 



TK orienterte om saken. 
 
Innspill: 

 God idé om studentene kan velge mellom MAT101 og MAT105. Fordel med mer 
matematikk f.eks. i biologi  

 Bra om de som har tatt R2 kan ta emne som bygger på det 
 Geologi vil ikke ha krav om R2 om halvannet år 
 Greit å skille lektorstudenter og BIO-studenter i første semester. Lektorstudentene 

vil ha nytte av at alle har samme emne, MAT105. 
 Bedre at lektorstudentene er fordelt på to emner (MAT111 og et av MAT101/105) 

enn på alle tre. 
 Ikke sikkert at MAT105 skal undervises. Avhengig av at programmene ønsker dette 

emnet 
 Like mange sp, bare ulike startnivå 
 Burde lektorprogrammet holde på R2-kravet? 
 Så lenge vi har søkere nok, ja 
 Bra om et kull går sammen 

 
Vedtak: 
LU ønsker at studenter som ikke har matematikk som fag 1 eller fag 2, tar MAT105 i første 
semester. MAT101 og MAT111 kan godkjennes som erstatning for MAT105 f.eks. for 
studenter som har emnet fra før eller av andre grunner ikke tar emnet i første semester.  
De som har matematikk som fag 1 eller 2 tar MAT111 som tidligere. 
 
Sak 23/19  Årshjul for lektorutdanningen 
Drøftingssak 
 
TK orienterte kort om behovet for dette, men pga. knapp tid ble ikke saken videre diskutert. 
 
Sak 24/19  Lektorsenter 
Drøftingssak 
 
Pga. knapp tid ble ikke saken diskutert, men MJ ba om at evt. innspill ble sendt til henne. 
 

III    Orienteringssaker 
 Innspillsrunde fagfornyelsen programfag. Frist 2. desember.  
 Forslag fra lektorstudent på Lektorutdanningskonferansen: Thea Bårdsen representerte MN-

studentene i paneldebatt på konferansen. Noen forslag fra henne:  
Opprette L-emner, f.eks. KJEM110L, etter modell fra FARM110, der f.eks. en oppgave på 
eksamen eller annen liten del gjøres lektorrelevant. Annen viktig effekt: Underviser og 
institutt blir mer oppmerksom på at det er lektorstudenter på emnet. 
Jevnlige møter for studenter på samme fag på tvers av kull 
Mulighet for lektorstudenter i kjemi til å være med på å rydde til og fra øvelser i f.eks. i 
KJEM110 for å være bedre rustet til å ha ansvar for utstyr/kjemikalier ute i skolen. 

 Studiebarometeret. Svarfrist var 12. november. Lav svarprosent (35%) 
 Samling med kull19-studentene 14. november kl 1600 
 LU-seminar 5. desember 



 UiBs lektorutdanningskonferanse på Solstrand 17. og 18. februar 
 
 
 
------------------------ 
 
Sak på sirkulasjon desember 2019 
 
Sak 25/19  Budsjett 2020 
Drøftingssak 
 
Som nevnt i sak 21/19 er midler LU tidligere har søkt om og fått dekket av MN-fakultetet nå overført 
til Matematisk institutt der de skal disponeres av LU. Rammen for 2020 er 350 000,-. Vedlagt er 
forslag til budsjett for 2020. 
 
I tillegg til disse midlene har vi pr. dags dato gjenstående 55 972,- på utstyrsprosjektet til 
Lærerværelset (resten av PEK-pengene). Det blir på oppfordring av studentene snart kjøpt inn noen 
flere lærebøker (ca. 6000,-). I tillegg er det behov for å oppgradere datautstyr på rommet. Her er en 
prosess i gang. Her vil vi prøve å få fakultetet til å dekke (noe av) utgiftene.  
 
Forslag til vedtak: 
LU vedtar budsjett for 2020. 
 
Vedlegg: 
 

Sak 25 - budsjett - 
vedlegg.xlsx  

 
Referat: 
 
Vedtak: 
 
LU vedtar budsjett for 2020. 
 
 
 
 
 


