
Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte tirsdag 19. oktober kl 12.30-14.30 
 
Til stede: 
Jorun Nyléhn, leder av utvalget 
Thea Lillevik Bårdsen, student lektorprogrammet 
Erik Holst, Bergen Katedralskole 
Gunnar Nyhammer, Holen skole 
Johan Lie, Matematisk institutt 
Matthias Stadler, Kjemisk institutt 
Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi 
Sigrun Eliassen, visedekan (utdanning) 
 
Forfall: 
Lars Petter Storm Torjussen, Institutt for pedagogikk 
Tom Klepaker, Institutt for biovitenskap 
Odd André Karlsen, representant for disiplinfagene 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (MJ) (sekretær) 
 
Møtet ble startet med presentasjonsrunde. 

 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
II   Godkjenning av referat fra 21. september og fra sak på sirkulasjon 
Referat ble godkjent. 
 
Sak 12/21 Oppfølging av sak 8/21 – studieløp med kjemi som fag 2  
Vedtakssak 

 
Jorun og Thea orienterte om saken. Sigrun viste til at det i forslag til emnebeskrivelse for 
KJEM109 legges opp til å ha nesten like mye lab som i KJEM110. Dermed er situasjonen 
kanskje en litt annen. Det er noen uklarheter knyttet til forholdet mellom KJEM110 og 
KJEM109, f.eks. er det foreslått 10 sp overlapp mellom emnene, så her er det behov for 
klargjøring. Forslaget til emnebeskrivelse for KJEM109 skal nå behandles av fakultetet. Vi 
avventer og utsetter saken til en vet mer om KJEM109. 
 
Sak 13/21 Ekstern fagfelle (programsensor)  
Drøftingssak 

 
Jorun orienterte om saken. Det er behov for forslag til person og forslag til oppdrag. 



Innspill: 
 Foreslår praksis som tema 
 I revisjonsprosessen vil praksis være sentralt. F.eks. se på samspill mellom emner og 

praksis. Bør derfor kanskje være en fagdidaktiker/en fra profesjonsfeltet? 
 Praksis er stort felt, behov for å konkretisere? 
 Bør avgrense/konkretisere hva når det gjelder praksis, trenger en med 

profesjonsbakgrunn, f.eks. UiO, OsloMet, UiT, sjekke om der er noen mulige personer 
der 

 Hva med NTNU? 
 Tenker også at praksis er et aktuelt felt – knyttet til revisjonsprosessen/ny struktur. 

Anne Fyhn, UiT, kan være en aktuell person 
 Angående UiO: UiO er stort og kan derfor kanskje løse kollisjonsutfordringer på annet 

vis enn oss. Bør velge noen som er i samme situasjon som oss. 
 Hva med å bruke en praktiserende lærer? Rune Stadsnes, Lars Kristian Nielsen er 

mulige folk i skolen med doktorgrad. 
Marianne sjekker opp i hva som er formelle krav til ekstern fagfelle. 
 
Det er også et behov for et oppdrag for nåværende programsensor/ekstern fagfelle nå i 
høst. Vi skal lage en sensormappe/veiledning for 30 sp oppgaver (både did og dis). Hva med 
å spørre om Gerd kan bidra litt her? Vil være noe som er aktuelt uansett og vi risikerer ikke 
at det vil bli snudd opp ned på i redesignprosessen. 
 
Innspill: 

 Så på det å lage noe eget for 30 sp oppgaver tidligere, vi avviste da å lage det 
 Tror det vil være bra å få laget noe slikt 
 NMBU har tradisjon for 30 sp oppgaver, så kan være særlig aktuelt siden Gerd er fra 

NMBU 
 
Sak 14/21 LU-seminar 22. og 23. november  
Drøftingssak 

 
Jorun orienterte om saken og ba om forslag til saker å jobbe med på seminaret. 
 
Innspill: 

 Sak 13/21 
 Se på emneporteføljen/-strukturen vår i didaktikk. Noe en ønsker å gjøre noe med? 

Kan være lurt å være litt i forkant med tanke på at det vil bli aktuelt i 
redesignprosessen. 

 Lektorsenter – hva ønsker vi oss at det skal bli? 
 Kan være lurt å være i forkant, kunne spille inn 
 Idé å spørre Endre Brunstad med? 
 Fagfelle, lektorsenter og arbeidsfordeling/struktur aktuelle tema 
 Innføring to sensorer, konsekvenser 
 Denne saken vil komme opp på fakultetet, mye som må avklares. Jorun sitter i 

studieutvalget. Fint om LU har innspill. 
 Skjønner tanken om at det skal gi bedre kvalitetssikring, men svært ressurskrevende, 

og gjør det vanskeligere å bruke f.eks. mappevurdering.  



 Tenker meg at det som skal stimulere læringsprosessene nå vil måtte legges som 
obliger, og så ha en liten avsluttende eksamen 

 Feil å ha så stort fokus på sluttvurdering, men en sensor vil ikke få med seg prosessen 
 Mulig å tenke vurdering inn under temaet arbeidsfordeling/struktur 

 
 
Sak 15/21 MNF201  
Drøftingssak 
 
Jorun orienterte om saken. Den har vært oppe før, men nå nærmer det seg at man må gjøre 
noen valg. Hva ønsker LU og hvordan jobber vi videre med dette? 
 
Innspill: 

 Studentene kaller MNF201 for exphil 2.0 
 Har blitt et smertens barn. Har blitt mye endret over tid, sammenlignet med den 

opprinnelige ideen 
 Den opprinnelige ideen høres spennende ut 
 Bør det ikke være en realist som underviser dette? 
 En mulighet er å gå i dialog med ham som nå skal undervise innovasjonsemnet for 

siving-studentene 
 Kan det være en mulighet å bruke samme emne? 
 Behov for noe som er mer skolerelevant? 
 Studentene skal studere skolen resten av livet, kan være en mulighet til å få erfaring 

som kan være nyttig i skolen/TOF 
 Vi er avhengig av et emne som kan tilpasses praksis 
 Kan være kapasitetsutfordring på emnet, må ha nok veiledere 
 Det er ca. 150 000,- til bruk på praksistilpasset emne for lektorstudentene 
 Emnebeskrivelsen kommer nå, emnet skal gå hvert semester 
 Fare for at det blir for gründerfokus? 
 Handler litt om hvem som trekkes inn 
 Må se på hva emnebeskrivelsen åpner for 
 Tema på LU-seminar? 
 Bruke innovasjonsemnet som grunnstamme? 
 Ikke fornøyd med MNF201 slik det er nå 
 Bør gå mer mot det som opprinnelig var tenkt 

 
LU landet på at man vil sjekke nærmere opp muligheten til å bruke innovasjonsemnet. 
 
III   Orienteringssaker 

 FIL har fått 15 000,- i økonomisk støtte fra LU til sosiale tiltak for kull20 
 Opprettelse av masterforberedende emne i matematikkdidaktikk for lektorstudenter. 

Emnet inneholder både metode og matematikkdidaktisk teori.  
 Kjemisk institutt positiv til å la lektorstudenter delta i forberedelse og etterarbeid til 

lab 
 Redesignprosessen var tema på sist programrådsmøte 



 Brev sendt fra LU til fakultetet angående studieplanendringer, vedlegg 2. Sigrun 
oppfordret til å be II om en avklaring på om de blir med eller ikke. 

 36 fullførte lektorprogrammet forrige studieår. For inneværende studieår er 
prognosen 30+. Under + ligger noen som er blitt forsinket primært i forbindelse med 
korona, der de fleste forhåpentligvis vil komme i mål. 
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