
Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte onsdag 22. januar kl 12.15-14.00 
 
Til stede: 
Tom Klepaker (leder for utvalget) 
Johan Lie, vara for Bettina Søndergaard (Matematisk institutt)  
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Chris André Lygre (student) 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) 
Harald Walderhaug (visedekan) – fra 13.00 
Erik Holst (skolerepresentant) 
 
Forfall: 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Jorun Nyléhn (Institutt for biovitenskap) 
 
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 14. november og sak på 

sirkulasjon i desember 2019 
 
Referatet ble godkjent. 
 

Sak 1/20  Programsensorrapport 
Drøftingssak 

 
TK orienterte om saken. Oppdraget til programsensor var å se nærmere på sammenhengen 
mellom elementene i studiet (pedagogikk, fagdidaktikk, disiplinfag, praksis) og hvordan det 
oppleves av de ulike aktørene. Hun har gjort en grundig jobb. I rapporten gir hun innspill til 
hvordan de utfordringene som avdekkes kan følges opp videre. Hovedinntrykket er at det er 
en god del som kan forbedres, men at det ikke står altfor dårlig til. 
 
Innspill: 



 Angående sammenhengen og samarbeid med praksisfeltet: Sølvi planlegger å trekke 
partnerskoletanken lenger enn den har vært til nå. Det er noen dilemma knyttet til 
partnerskolesamarbeid. For fagdidaktikken/fagdidaktikerne vil samarbeid med 
realfagslærere på tvers av skoler være mest fruktbart/interessant, mens det fra 
andre perspektiv vil kan være mer interessant å dele inn etter skole, ikke fag.  

 Ønskelig med mer transparens angående hva som skjer sentralt med dette 
 Ønskelig at partnerskolesamarbeid skal være mer enn en adm. sak, være spennende 

og nyttig faglig. Vi bør tenke gjennom hva vi ønsker og være forberedt når planene 
sentral presenteres. 

 Så langt har det for skolene ikke vært en særlig synlig gevinst ved å være med i 
partnerskapet. 

 Vi har hatt partnerskoler en stund. Ikke så lett å få øye på i det daglige. Har hatt et 
ønske om at det skal være tydeligere. Hva er/bør være kriterier? 

 Slik det er nå tror jeg det fungerer slik at partnerskolene er de som først får spørsmål 
om å ta studenter, deretter spørres andre skoler 

 Vår tanke da vi startet realfagspartnerskapet var å knytte seg til faste skoler slik at 
studentene fra 2. år var koblet til to skoler og tidlig fikk vite hvilke. Det har sklidd ut. 
Er en del utfordringer, bl.a. personkabal på skoler. Tenker at ideen er god, men har 
ikke klart å få det helt til 

 Synes også en slik ordning vil være bra, gir kontinuitet, skolene og studentene vet hva 
som kommer 

 Vi bør tenke på om samarbeidet skal være rent adm eller også faglig. Vi har forsøkt å 
få til noe med realfagssamlingene, med bl.a. faglig påfyll, tatt opp didaktiske tema, 
diskutert praksis. I tillegg har skolene fått tilbud om realfaglige foredrag. Det må være 
en faglig connection.  

 Tidspunkt for å samles: Skolene har møtetid, legge møter til denne tiden ute på 
skolene 

 Skoler har ikke nødvendigvis samme møtetid – mulig å samle på tvers av skolene? 
 Bedre å samles på skolene enn på UiB? 
 Førpraksismøter slik de tidligere har vært: Veldig ulikt utbytte for studentene, bl.a. 

fordi noen veiledere ikke møter 
 Møte med studentene ute på skolen i forkant av praksis fungerer bra. De store 

førpraksismøtene (som var tidligere) er mindre interessante for erfarne veiledere 
 Kan være utfordring for studentene å finne tid til møte på skolen i forkant pga. tett 

timeplan 
 Hva med å prøve ut noe med en skole, i liten skala? Hvis funker, utvide, begynne i det 

små, langsomt. I stedet for å prøve noe nytt i stor skala og så legge det vekk, slik det 
har vært en tendens til  

 Hva skal inngå i møtet? Hva er vanlig innhold i møtene på skolen? 
 Introduksjon til skolen (Reglement, omvisning,….), bli en del av skolen og møte 

veilederne 
 Ny praksiskoordinator skal kanskje besøke skolene? At møter skjer på skolen vil sikre 

mye bedre oppmøte 
 Har hatt miniveilederseminar tidligere for nye veiledere 
 Har ikke tro på store møter der alle samles slik det var tidligere 
 I stedet for å utvikle noe selv, hva med å se til andre som har praksissamarbeid? 



 Bør også på samarbeid mellom pedagogikk og didaktikk 
 Vi har for lite kunnskap om hverandres undervisning 
 For samarbeid om praksis har vi praksisutvalget. For samarbeid mellom didaktikk og 

disiplinfag har vi i prinsippet LU. For samarbeid pedagogikk og fagdidaktikk…. Trenger 
vi et utvalg? 

 Trenger vi et fast møtepunkt? 
 Pedagogikk er representert i LU 
 Har etterspurt kontakt med pedagogene, men ikke lyktes helt. Utfordring også 

internt hos oss, å vite hva som gjøres i andre didaktikkemner 
 Rapporten ble også diskutert i programrådet. Diskuterte da litt med pedagogene. 

Noen utfordringer pga. mye utskiftning av mannskap. Ønskelig å ha noen konkrete 
personer å forholde seg til. Som f.eks. deltar på vårt årlige seminar. 

 Ingen tente på ideen om et utvalg. Kontaktperson kan være minimumsløsning? 
 Forslag: Ha et første møte med pedagogene for å diskutere hva som best kan gjøres 

 
TK kommenterte at vi kommer tilbake til andre tema/forslag i rapporten, bl.a. L-emner. 
 
 
Sak 2/20  Generiske ferdigheter 
Drøftingssak 

 
TK orienterte om saken. 
Innspill: 

 Har identifisert 2-3 punkter i emnebeskrivelser for mine emner som jeg vil justere. 
Ingen store endringer. Når det gjelder ønsker til disiplinemnene: Problemløsning i 
grupper, skriving innenfor IMRAD. Lettere for disiplinemnene å følge det opp. 

 Ønsker til disiplinemnene: Snakke mer fag, mer presis begrepsbruk 
 Instituttet er i prosess. Det jobbes med 100-emnene. Jeg har noen ideer; vil jobbe 

mer med teambasert læring, men er fortsatt i tenkeboksen. Ønsker å skrive om 
emnebeskrivelse 

 Hvor mye kan man endre LUB før det blir en stor endring? 
 Er rom for den del endringer innenfor rammen av små endringer 
 Prosessen har gitt en bevisstgjøring ved lesning av studentbesvarelser. Har lyst til å 

gjøre endringer 
 Det skal være fellesmøte for alle program i neste uke. Regner med at 100-emner er 

tema. Håper noen fra LU deltar. 
 Tenker at skriftlig sjanger, det å finne litteratur og referansehåndtering hører til i 

disiplinfagene. De bør ha mer vekt på å kommunisere fag, viktig uavhengig av hva 
studentene skal bli. I didaktikkemnene bygge på dette der fokus er å kommunisere 
fag med elever. Didaktikkemnene kan følge opp grunnlag fra disiplinemnene 

 På fakultetet, mange Ier, ikke så mange Fer og Mer. 
 Sannsynligvis noe ulik begrepsbruk da folk svarte på spørreundersøkelsen. Noen 

tenker mestre kun koblet til master. Skille mellom mester/beherske og være mester. 
Kanskje nødvendig å klargjøre 

 Pedagogikk: I og F, ikke M. Dette er noe de ønsker å se nærmere på internt på PED. 
Gi beskjed hvis noe skal signaliseres til PED. 



 Praksis: Behov for endringer her? 
 Ikke noe jeg umiddelbart vil peke på. Har ikke god nok oversikt til å kunne vurdere 

om kartet stemmer med terrenget nå og dermed vanskelig å foreslå endringer.  
 Neste etappe: Tydeliggjøre og/eller endre. Revidere emnebeskrivelser. 

 
Sak 3/20  Ønske om endringer i emnebeskrivelser – vårens frist 
Drøftingssak 

 
TK orienterte om saken. Instituttene som emneeiere melder inn endringer. Gir en lengre 
prosess. Bør ikke vente for lenge. 
 
Sak 4/20  Emneevaluering/egenvurdering – felles ordning? 
Drøftingssak 

 
TK orienterte om saken og foreslo en ordning med noen felles spørsmål til studenter på alle 
didaktikkemnene. 
 

 Finnes det en mal for egenvurderingene? 
 Vet at mal for programvurdering, men usikker på egenvurdering 
 GEO og IFT har egne skjemaer som folk kan bruke 
 Ansvar for dette er uklart på lektor 
 Studieadm på instituttene har fått beskjed om at egenvurdering sorterer under dem 

også for didaktikkemnene 
 Tidsbruk vs verdi, unngå pliktøvelse. Noen felles spørsmål vil gi litt å bygge på, ikke 

bare introspeksjon 
 På NATDID210 to spørsmål av typen Hva funker bra? Hva funker ikke så bra? Av og til 

noe ekstra. Trenger ikke noe mal. 
 Tenker også at det må være noe enkelt, men kan være aktuelt å se på innhold vs 

organisering 
 Strålende med egne skjema på institutt. Tanken bak er informasjonsinnhenting; 

emne – program – institutt – fakultet – sentralt. Klar ansvarsplassering. Skal avdekke 
manglende kvalitet 

 Trodde ikke bare man skulle gjøre det for NOKUT sin del, men også som 
egenutvikling. «Personlig medarbeidersamtale» 

 Ja, det skal være det også. 
 Hvis ikke noe felles på emnenivå, vanskeligere å se noe på programnivå 
 Vil det komme en mal? Til inspirasjon? 

 
Ingen umiddelbar stemning for felles spørsmål til studenter. 
 
Sak 5/20  Praksisbesøk – ønske om innspill til arbeidsgruppe 
Drøftingssak 

 
SDK orienterte om saken. Arbeidsgruppen har bl.a. fått i oppdrag å foreslå et alternativ til at 
pedagoger og fagdidaktikere besøker enkeltstudenter, slik det gjøres nå. Gruppen ønsker 
ikke å foreslå et alternativ. Vi vil begrunne hvorfor disse besøkene er viktig og heller peke på 
tiltak for å øke kvaliteten. 



 
 Ønsker en mer formalisert oversikt over tidsbruk til praksisbesøk som kan brukes 

overfor instituttet.  
 Gruppen har ikke gått inn på denne siden av praksisbesøksordningen 
 Utgjør mange timer. Negativ til praksisbesøk slik det fungerer nå, ønsker et alternativ 
 Noens plan er visstnok å omdisponere fra dette til DeKomp 
 Bakgrunnen for opprettelsen av arbeidsgruppen var at PED ønsket seg en annen 

besøksmodell, der de var fordelt på skole, ikke student. De har endret mening nå. De 
er også usikre på hva som planlegges sentralt 

 Praksisbesøk er den sterkeste integreringsarenaen mellom ped/did og praksis som 
finnes. Enighet i gruppen om det. 

 Kan man tenke seg at en emneressurs er en gitt størrelse og at man kan velge 
hvordan timene skal brukes? 

 Synes det som står i vedlegget ser bra ut. Tror det vil bli vanskeligere å få 
praksisveiledere i skolen hvis besøkene reduseres og skolen overtar mer av ansvaret 

 Noen konkrete innspill til teksten? 
 Noe i starten er llitt selvforklarende 
 Oppfatter liten stemning i LU for å legge om helt, men kan kanskje justere noe. Ser 

ikke argumentene for å gjøre radikale endringer. Noe av styrken i vår modell ligger i 
dette. Vi kvitter oss ikke med dette uten mer prosess. 

 Kanskje tidsbruk med tanke på info til eget institutt kan tas opp som egen sak 
senere? 

 
Sak 6/20  LU-seminar i 2020 
Drøftingssak 

 
Ble utsatt til neste møte pga. tidsmangel 
 
III    Orienteringssaker 
 
Pga. tidsmangel ble ikke o-sakene gjennomgått. Men det ble nevnt en ekstra o-sak: 
 
Pga. at overføringen av midler fra MN til MI til LUs disposisjon skjedde først sommeren 2019, 
har 145 000,- blitt overført til 2020. Det sendes ut en epost til LU der det bes om innspill til 
bruk av ekstramidlene, så tas revidering av budsjett opp på neste LU-møte 
 

 Tall på fullføring og frafall lektor 
 Omdisponering av studieplasser, brev fra SA 
 Lektorsentergruppen 
 Åpen dag 10. februar 
 Samarbeidsavtale mellom instituttene må oppdateres i løpet av 2020 
 Planer om besøksrunde til instituttene i løpet av våren 2020 
 Ny fast ansatt fagdidaktiker i matematikkdidaktikk - Bettina Søndergaard 

 
Møte avsluttet 14.10. 
270120/MAJE 


