
 

Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte mandag 17. september kl 1200-1400 
 
Til stede: 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Johan Lie, vara for Trond Gustavsen (Matematisk institutt) 
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Jorun Nylehn, vara for Tom Klepaker (Institutt for biologi) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi, leder for utvalget) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
Eirik Førde (student) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Kjersti Lea (Institutt for pedagogikk) 
 
Meldt forfall: 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen 
 
 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Saker til Eventuelt: MS: Lån av lab på Amalie Skram, MJ: 
Innpassing. 
 
II  Godkjenning av referat fra møte 11. juni 
 
Referatet ble godkjent. 
 

Sak 11/18  Studieplanendringer 
Vedtakssak 
 
A. Forslag til endringer i studieplan for lektorprogrammet 
 
JN orienterte om at innholdet er endret i BIO300A og B og at det derfor ikke er aktuelt å 
gjøre disse emnene obligatoriske for alle studenter som har biologi som masterfag. BIO300B 
er aktuelt som anbefalt mastervalgemne. 
 
Vedtak:  
Forslag til studieplanendringer godkjennes med de endringene som avtales i møtet. Disse 
endringene ble avtalt i møte: BIO300A og B tas ikke inn i studieplanen som obligatorisk for 



 

studenter med biologi som masterfag. BIO300B oppgis som anbefalt emne under 
mastervalg.  
 
B. Forslag til endringer i didaktikkemner 
 
Endring i mappekrav i KJEMDID220/220-P: 
MS orienterte om at han vil redusere krav til antall arbeider og ord i mappen. Blir ca. 6-7000 
ord. 
 
Innspill: 

• Det ville vært fint om det ikke var nødvendig å gi så mange detaljer i 
emnebeskrivelsen 

• Uheldig at alle endringer dermed må meldes inn som studieplanendring og 
godkjennes på flere nivå 

• Kravene til detaljer knyttet til mappe kom for noen år siden 
• Vi bør se på om vi ønsker å ta opp behovet for dette på ny på høyere nivå 
• Viktig at detaljene uansett er klare for studentenes del  
• Har blitt opprettet en arbeidsgruppe innen lærerutdanning som skal se på omfang 

bl.a. av eksamensarbeid. Har ikke kommet i gang ennå. 
• Det handler om to ting: Reell arbeidsmengde og reglement 
• En del miljøer bruker mappe for å omgå reglementet og unngå at det er 

klagemulighet på alle eksamensdeler 
 
Emne i stedet for spesialpensum: 
JN og TK er interessert i at det opprettes et emne i metode/fagdidaktikk i stedet for 
spesialpensum for studenter som skal ta didaktisk masteroppgave. 
 
Innspill: 

• Vi har samarbeidet mye på tvers av institutt om dette spesialpensumet de siste 
årene, bl.a. felles seminarer. Har vært en økning i antall studenter som velger 
didaktisk oppgave. 

• Lettere å finne tidspunkt for seminar hvis eget emne. I tillegg har ikke 
lektorstudentene noe eget tilbud på masternivå. Vil bare være snakk om å 
formalisere det vi allerede gjør. Vil ikke ta noe mer tid. 

• MNF-kode hvis felles på tvers av institutt. BIO-kode hvis emne bare for BIO-
studentene 

• Utfordring at det kan gi strammere rammer, må ha en viss fleksibilitet 
• Kan sammenlignes med emner av typen «Utvalget emner…» 
• Vil MN-fakultetet ha slike emner? 
• Spennende med blandet gruppe, men for matematikk har man allerede et 

masterseminar som lektorstudentene deltar på (seminar som er del av 
erfaringsbasert master). Kan bli mye med to ulike 

• Pga. at studentene har 30 sp oppgave, viktig at opplegget går på skinner, at de er 
godt forberedt til å gå i gang med oppgaven 

• Vil være enklere for studentene å forholde seg til et konkret emne 
• Forslag: Sende et forslag til slikt emne på sirkulasjon til LU 



 

• Mye teller for: ryddigere for studentene og de har ikke noe eget tilbud pr. nå. Mulig å 
tenke at emnet munner ut i prosjektskisse? 

 
Endret vurderingsform i GEOVDID220/220-P: Tas til orientering 
 
Vedtak: 
LU støtter forslagene til endringer i KJEMDID220/220-P og GEOVDID220/220-P. MS og KK 
melder selv endringene til eget institutt slik at de kan bli sendt til fakultetet innen 1. oktober. 
SDK, JN, MS og JL lager forslag til emnebeskrivelse for masteremne i metode/didaktikk og 
sender på sirkulasjon til LU snarest. 
 
 
Sak 12/18  Rapport fra arbeidsgruppen  
Drøftingssak 
 
SDK orienterte om saken. Rapporten er bestilt av Styringsgruppen og behandles der, men 
mulig å komme med innspill via programrådsleder som sitter i styringsgruppen. 
 
Lektorsenter: 
 
Innspill: 

• Positivt hvis man får det til. Å få det til virker avgjørende for å få til en del av det 
andre som foreslås i rapporten 

• Innebærer å få til styrket ledelse av lektorutdanningen. Enda et nytt grep for å prøve 
å håndtere utfordringene med spredt makt (fakultetene eier programmene) og en 
tydelig samlet lærerutdanning. 

• Positiv. Misfornøyd med manglende kommunikasjon mellom fakultetene, kanskje 
dette kan hjelpe. 

 
Innspill til programrådet: Positivt hvis man får det til. Å få det til virker avgjørende for å få til 
en del av det andre som foreslås i rapporten 
 
Omgjøre studieplasser fra PPU til 5LU: 
 
Innspill: 

• Gode tall på PPU heltid og 5LU, dårlig på PPU deltid. Vil være bra for fakultetet om 
PPU-plasser kan omgjøres. 

• Utdanningspolitisk spørsmål – hvilken av utdanningene PPU og 5LU har man mest tro 
på? 

• Tror vanskelig å få til pga. reglene for tildeling av deltidsplassene fra KD 
• Vi skal ikke utrede, bare si noe om vi er positive eller ikke 
• Hvis ikke vi øker studenttallet på PPU deltid, kan vi risikere å miste plasser/penger 
• Vi har mange søkere til lektor og de virker mer dedikerte 

 
SDK oppsummerer: Ingen klare innvendinger mot forslaget 
 
Ettfagsmodell PPU-deltid: 



 

 
Innspill: 

• Har omstrukturert studiet. Modellen nå gir mulighet for ettfagsmodell i matematikk 
• Med to fag, må alle fylle på med en del, dermed er en del bortimot heltidsstudenter. 

Hvis ettfagsmodell, mulig å unngå dette 
• Hvem er det som ikke slipper inn? Bør starte der. Erfarer fra heltid at ettfagsmodellen 

brukes som bakdør for folk som f.eks. ikke fyller karakterkrav i fag 2. 
• Vanskelig å få jobb kun med et fag, samtidig er det behov for å få utdannet flere 

lærere. 
SDK oppsummerer: Ønskelig å utrede. Må se konsekvenser, fordeler og ulemper før en 
vedtar noe 
 
Lik praksis: 
 

• Kan tenke likt som helt likt, eller som at det framstår som likt for skolene 
• Arbeidsgruppen har ment helt likt.  
• Har ikke forstått hvorfor det har vært ulikt opplegg for praksis på HF og MN 
• Det verste som har skjedd når det gjelder praksis i senere år, er treerpraksis. Viktig å 

beholde to lange praksisperioder. 
• Bakgrunnen for ulikhetene har vært behovet for å minimere kollisjoner 
• Tror det har vært tatt for mye hensyn til disiplinfagmiljøene/-programmene. Hatt 

som innstilling at lektorprogrammet skal være til minst mulig bry. Dette har ført til 
ugunstige løsninger for studentene og skolen. Tror den måten å tenke på må endres 
hvis vi skal få til noe bedre enn det vi har nå. Trenger ikke være snakk om så mye. 

• Ikke mulig å unngå at praksis og disiplinfagemne(r) inngår i samme semester 
• Vi har fått det til i mange år, synes det har vært en suksesshistorie, vil være uheldig 

med konfrontasjon 
• Har fått mye til 

SDK oppsummerer: Viktig at UiB går for konsensusorienterte prosesser og løsninger 
 
 
Sak 13/18  PPU deltid 
Drøftingssak 
 
JN og JL orienterte: 

• I praksis 6 nye studenter H18 
• Arbeidsløse ingeniører som studiet var tenkt for er nå borte 
• Tilbud for ufaglærte i skolen? 
• Mulig å tenke seg noe i sammenheng med Teach First? 
• På Ås er det samlingsbasert også på PPU heltid og da følger PPU deltid samme 

opplegg, men over to år 
• Før 4 fellesemner, nå delt, med matematikk i 1. år og naturfag i 2. år. 
• Positivt med samarbeid på tvers, men tidkrevende 
• Helgesamlinger ugunstig. Ved UiO brukes bl.a. høstferie og vinterferie for å kunne 

legge det i normalarbeidstid 
• Fleksibel praksis – utfordring ved besøk og for skolene 
• Vil slå et slag for jobbe tett med pedagogene, bedre helhet, mindre oppdelt 



 

• Dyktige studenter 
• Studenter oppfatter ettfagsmodell heltid som en litt billig løsning. Kravene til 

studentene på deltid kan virke høye i forhold 
 
Innspill: 

• PPU deltid fungerer litt som et laboratorium for å prøve ut mer helhetlig 
undervisning 

• Rekruttering – en utfordring? Finner lite på nett og studiet mangler i noen oversikter 
på nett 

• Vi har mange søkere, men de kommer ikke inn pga. opptakskravene. Hvis vi hadde 
hatt samme opptakskrav som UiO ville vi hatt mange studenter 

• Ved start rettet mot ingeniører og ufaglærte i skolen, hvem rekrutterer vi nå? 
• Finner ikke ufaglærte i skolen i Bergen 
• Ulik bakgrunn på ulike kull. De fleste har ikke skoleerfaring 

 
SDK oppsummerer: 
Bør se på ettfagsordning, opptakskravene og markedsføring. MJ, JL og JN ser nærmere på 
saken og lager et notat til LU. 
 
Sak 14/18  Treerpraksis 
Orienteringssak 
 
Innspill: 

• Bekymret over bruken av begrepet standardstørrelse. Risikerer vi å måtte operere 
med treergrupper også der og når det ikke er nødvendig 

• Praksisutvalget har jobbet for å synliggjøre overfor styringsgruppene/UiB-ledelse at 
det er for få praksisplasser. Advarte mot å ta opp for mange studenter H18, dette ble 
likevel gjort. Ment som nødtiltak, som må evalueres. Plassmangel er særlig problem i 
ungdomsskolen, men også i vgs. 

• Å ta opp for mange, gir dårligere praksisutbytte for alle studentene 
• På Ytrebygda klart å unngå treergrupper ved måten man organiserer det på. Men her 

har vi lang erfaring og vet at treergrupper ikke er gunstige. For nye skoler som bare 
blir bedt å plassere studentene i treergrupper vil det være vanskeligere. Bestillingen 
ut til skolene er viktig 

• Ungdomsskolen er marked både for UiB, NLA og HVL. Må tenke utenfor Bergen 
• Det gjøres allerede 
• Hva med at studenter som kommer fra andre steder enn Bergen kan få praksis 

«hjemme»? Klar over at praksisbesøk vil være en utfordring, men kanskje mulig å 
finne løsninger 

• Mer enn nok å ha ansvar for to studenter som praksisveileder. Mulig å rekruttere 
flere skoler?  

• Lettere å rekruttere skoler hvis vi besøker dem. Vi bør kunne stille og ta et slikt besøk 
hver. 

• Bør ta studentinnspillet på alvor og se på muligheten til at studentene selv kan be om 
praksis på sin «hjem»-skole 

• Skummelt med midlertidige ordninger, fare for at de blir varige 



 

• Noen studenter plasseres allerede på hjemsted, f.eks. har studenter fra Bømlo fått 
plass på skole der 

• Ytrebygda tar imot studenter fra Sogndal. De har ikke besøk, men skolen skriver mer 
rapporter enn for UiB-studentene. Erfarer at det fungerer godt. 

 
SDK oppsummerte: 

• Frustrasjon over bruken av ordet «standardstørrelse» 
• Praksis på skoler på studenters hjemsted. Dette bør utredes. LU sender innspill til 

praksisutvalget 
• Rekruttering av skoler. LU har tro på at det å besøke potensielle skoler, vil være 

positivt, f.eks. ved at fagdidaktikere bidrar med å delta på besøk sammen med en 
representat for administrasjonen. LU sender innspill til praksisutvalget 
 

 
III    Orienteringssaker 

• BIFF-visning for lektor- og PPU-studenter. Info kommer. 
• Studenttall H18, vedlegg 4 
• LUs ønske om mulighet for felles 30 sp masteroppgave som ble behandlet på forrige 

LU-møte, behandles i Studiestyret 19. september 
• Revidert § 6b av reglementet som ble behandlet på forrige LU-møte er godkjent av 

fakultetet 
• En arbeidsgruppe som har jobbet med generiske kompetanse og ferdigheter i 

studieprogrammene, har foreslått: «Alle studenter ved fakultetet skal ha et obligatorisk 
emne i programmering i løpet av første studieår. Emnet gis i regi av Institutt for informatikk, 
men ulike fagnære eksempler og problemstillinger integreres i samarbeid med de ulike 
studieprogrammene.» Fakultetsstyret har vedtatt å gå videre med dette forslaget med 
planer om implementering fom H20. Hele rapporten med flere forslag kan finnes i 
fakultetsstyresaken.  

• Åpen dag 20. eller 21. januar – det jobbes med at lektorprogrammet skal delta. Utgår 
i 2019, men ønskelig å få i gang i 2020 

• Ny programsensor Gerd Johansen, NMBU, H18-H21 
• Programsensorsamling H18, to dager. Dag 1: fellesmøter i regi av 

programråd/styringsgruppe, dag 2: opplegg på fakultetene 
• Jannecke Lampe ansatt som koordinator for realfagssamarbeidet for ny periode, H18-

H20 
• Lærerværelset har fått en bror/søster på HF, Lektors kontor 

 
 
IV   Eventuelt 

MS har snakket med Amalie Skram om mulighet til å benytte labfasiliteter der. De er 
positive, men det vil koste noe, bl.a. utgifter til materiell og HMS. 

MS undersøker nærmere hvilket beløp det er snakk om og MJ undersøker muligheten til å 
søke om støtte. 

Sak fra MJ utsettes. 

https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/65_-_generiske_ferdigheter_0.pdf


 

Saker på sirkulasjon i september 
 

Sak 15/18           Opprettelse av emne som erstatning for spesialpensum i 
metode/fagdidaktikk for fagdidaktisk masteroppgave 

 
Pr. nå tar alle lektorstudenter som skal gjøre en fagdidaktisk masteroppgave et 10 sp spesialpensum i 
metode/didaktikk i 9. semester som forberedelse til masteroppgaven. Det foreslås å opprette et 10 
sp emne som kan brukes som erstatning for dette. Emnet er tenkt å være felles på tvers av institutt. 
Vedlagt er forslag til emnebeskrivelse utarbeidet av fagdidaktikerne. Instituttilknytning er ikke 
foreslått. Emnet behandles derfor i første omgang i LU, så drøftes instituttilknytning nærmere med 
fakultetet/instituttene i neste omgang. 
 
Forslag til vedtak: 
LU støtter forslaget om å opprette et slikt emne og godkjenner emnebeskrivelsen. 
 
Referat 
Saksforelegget ovenfor og forslag til emnebeskrivelse ble sendt på sirkulasjon på epost. 
Et flertall av LU-medlemmene gav sin tilslutning til forslaget til vedtak pr. epost. 
 
Vedtak: 
LU støtter forslaget om å opprette et slikt emne og godkjenner emnebeskrivelsen. 
 
 
Sak 16/18           Endring i anbefalt studieløp grunnet endring i undervisnings 

semester for GEOV101 (fra vår til høst) 
 
I studieløpene som inneholder geofag som fag 1 eller 2, inngår pr. nå PEDA120, KJEM110 og 
MAT101/111 i 1. semester og GEOV101, GEOV102 og KJEM130 i 2. semester. 
http://org.uib.no/laererutdMN/studielop_kull14_og_senere.pdf. KJEM110 går både høst og vår og 
det går an å ta KJEM110 parallelt med KJEM130. 

En mulig løsning er dermed å la GEOV101 og KJEM110 bytte plass i de to studieløpene slik at 1. sem 
blir: PEDA120, GEOV101 og MAT101/111 og 2. sem blir: KJEM110, KJEM130 og GEOV102. 

Forslag til vedtak: 

Å flytte GEOV101 til 1. semester og KJEM110 til 2. semester i anbefalt studieløp for kjemi/geofag-
kombinasjonen godkjennes. Forslag til oppdatert oversikt over anbefalte studieløp sendes til 
fakultetet innen 1. oktober. 

Referat 
Saksforelegget ovenfor og forslag til oppdaterte anbefalte studieløp ble sendt på sirkulasjon på 
epost. Et flertall av LU-medlemmene gav sin tilslutning til forslaget til vedtak pr. epost. 
 
Vedtak: 
Å flytte GEOV101 til 1. semester og KJEM110 til 2. semester i anbefalt studieløp for kjemi/geofag-
kombinasjonen godkjennes. Forslag til oppdatert oversikt over anbefalte studieløp sendes til 
fakultetet innen 1. oktober. 

http://org.uib.no/laererutdMN/studielop_kull14_og_senere.pdf

