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REFERAT

Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte mandag 21. februar kl 14.30-16.00 

Til stede:
Jorun Nyléhn, leder av utvalget
John-Arvid Grytnes, Institutt for biovitenskap
Henriette Linge, Institutt for geovitenskap
Frida Hinna, student lektorprogrammet
Erik Holst, Bergen Katedralskole
Gunnar Nyhammer, Holen skole
Liv Eide, vikar for Lars Petter Storm Torjussen, Institutt for pedagogikk
Johan Lie, Matematisk institutt
Matthias Stadler, Kjemisk institutt
Kjartan Olafsson vikar for Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi

Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (sekretær) 

Møtet ble startet med presentasjonsrunde. 

I Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste godkjent. 

II Godkjenning av referat fra 19. oktober 
Referat ble godkjent. 

Sak 1/22 Budsjett 2022
Vedtakssak 

De kom ingen forslag til endringer i det foreslåtte budsjettet. 

Vedtak: 
Foreslått budsjett vedtas. 

Sak 2/22 Studieplanendringer 
Vedtakssak 

A. Emner

Matthias orienterte om endringen fra mappe til muntlig. Arbeidsoppgavene som nå inngår i 
mappen, gjøres til obligatoriske arbeidskrav i stedet. Foregriper her innføringen av 
tosensorordningen som vil være vanskelig å gjennomføre for mappe. 
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Jorun informerte om at hun vil gå over til 80% obligatorisk oppmøte i undervisningen i 
BIODID220/220-P. Vurderte også muntlig, men ser at det da vil bli mange muntlige 
eksamener som bl.a. kan være vanskelig å få plass til innenfor en begrenset 
eksamensperiode. Avventer til redesignarbeidet. 
 
Kjartan informerte om at de på IFT diskuterer å endre karakterregel på PHYS102 til 
Bestått/Ikke bestått. 
 
Matematisk institutt planlegger å samkjøre undervisning i MAT221 og MAT641. 
 
Ut over dette ble det ikke meldt om endringer i emner fra instituttene som påvirker/kan 
påvirke lektorstudentene. 
 
B. Lektorprogram 
 
1. Nytt studieløp for Matematikk med kjemi (Mk) – KJEM110 i 1. semester eller KJEM109 i 

2.? 
 

Det er argumenter både for og imot. Mulig å gjøre endringer senere dersom en ser behov 
for det. 
 
Vedtak: 
I studieløpet for Matematikk med kjemi anbefales KJEM109 i 2. semester (og INF100 i 1. 
semester) 

1.  
2. Justere krav til matematikk som fag 2 

 
Vedtak: 
Det presiseres at MAT101 ikke kan inngå i matematikk som fag 2. 
 

3. Andre ønsker/innspill til endringer? 
 
Det kom ingen andre forslag til endringer i studieplanen. 
Men Frida tok opp en relatert sak: I oversikten over mulige retninger på master og anbefalte 
emner i biologi, står kun Toksikologi og Biodiversitet, evolusjon og økologi, som aktuelle 
retninger. I praksis finnes det flere muligheter og dette bør kommuniseres bedre ut til 
studentene. 
 
Sak 3/22 Ikke mulig å erstatte MNF201 med det nye innovasjonsemnet 
Orienteringssak 
 
Gruppen bestående av Matthias Stadler, Johan Lie, Marianne Jensen og en student, Kjetil 
Storli, følger opp med HF/Sorin, og orienterer LU om ståa. 
 
Sak 4/22 Redesign-prosess og utvikling av lektorutdanningen 
Drøftingssak 
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1. Utarbeide læringsutbyttebeskrivelser (lub) for programmet 
 
Jorun orienterte om saken. 
 
Innspill: 
• Krevende oppgave å lage lub 
• Ønsker å ha felles lub for vårt lektorprogram, ikke dele i mer fagspesifikke.  
• Mer fagspesifikke lub, vil kunne være mer til nytte for emneansvarlige 
 
 
2. Til fakultetets studiekvalitetsmelding - spørsmål om lektorutdanning: 

 
På hvilke måter planlegger fakultetet å arbeide for at omorganisering av 
lektorutdanningen ved UiB skal lykkes? Hvilke utfordringer og muligheter diskuteres 
ved fakultetet? 

 
JN orienterte om saken. 
 
Innspill: 
• Menes det både ny styringsstruktur/Lektorsenter og redesign av programmene, eller 

bare det første? 
• Viktig å ikke øke kollisjonsproblemet 
• Viktig å ivareta sammenhengen praksis – ped/did 
• Ønskelig at disiplinemnene gir både faglig dybde og fungerer som modell for god 

undervisning 
• Å bli kvitt kollisjonene vil gjøre vondt for fakultet/institutt, da det krever større 

tilpasninger for enkelte emner enn det som gjøres nå 
• Passe på å ikke miste det som fungerer godt hos oss 
• Må vurdere egne emner som del av dette. F.eks. emne der undervisningen er tilpasset 

lektor, men som er åpent og relevant for flere 
• Minst 4 semester det må gjøres tilrettelegging for praksis 
• Krevende å unngå kollisjoner, TP kan være til hjelp 
• Kollisjoner er et stort problem for praksisfeltet. Gjør det vanskelig for studentene å 

oppfylle krav i praksis 
• Kan dublering være en løsning i noen tilfeller? 
• Overordnet mål må være å bli kvitt kollisjonene helt 
• Ja, må gjøres ordentlig nå, ingen vits hvis ikke 
• Hvis mer praksis legges tidligere, vil det være nyttig for studentene med tanke på 

refleksjon/vurdering av den undervisningen de selv deltar på på UiB. 
• Med tidligere praksis, kan de mindre fag 
• De kan mer enn HVL 
• Blokkundervisning hadde gjort det lettere 
 
 
Sak 5/22 Studenter til Cape Town H22? 
Drøftingssak 
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Jorun og Marianne orienterte. Det er en god del studenter som er interessert. 

LU landet på at man bør prøve å få til CAMST-praksis H22. Jorun og Marianne følger opp. 

Sak 6/22 Rapport fra ekstern fagfelle 
Drøftingssak 

Jorun orienterte om saken. 

Innspill: 
• Litt delte meninger om hva vi trenger. Noen ønsker egen sensormappe for 30 sp, andre

ser ikke behovet.
• Rapporten tar opp noen forskjeller mellom UiB og NMBU: Veileder er intern sensor.

Knappe og generelle karakterbeskrivelser. Foretrekker vårt system.
• Når det gjelder etiske problemstillinger: Ofte lite å skrive om her for studentene. Ser ikke

at dette skal/kan være et viktig poeng i bedømmelsen.
• Erfaring med at eksterne sensorer synes sensorveiledningen vår fungerer godt etterhvert
• Ser ikke så stort behov for å lage noe eget for 30 sp. Vi forklarer premissene (30 sp) for 

ekstern sensor.
• Litt rart hvis alle emner skal ha sensorveiledning, mens 30 sp masteroppgave ikke skal ha

det, men ikke et problem i praksis
• Det finnes et skriv som (skal) legges ved sensormappene, men noen etterspør noe eget
• Angående omfang: Studentene har behov for å vite noe om omfang, men vanskelig å si

noe konkret om antall sider (kan bl.a. tilpasses med skriftstørrelse og linjeavstand)
• Veldig ulikt for ulike oppgaver, omfang forteller lite
• Håndterer det i veiledning, veileder sier når det er langt nok, og forsvarer så det overfor

sensorene. Men studentene er usikre når de starter
• Skjønner at de spør

Sak 7/22 Studiebarometeret 2021 
Drøftingssak 

Jorun orienterte om saken. Det er mye studentene er fornøyde med, men verdt å se 
nærmere på der de ikke er så fornøyde. 

En felles sak på MN er lav tilknytning til arbeidslivet. Scorer også lavt på dette på 
lektorprogrammet, noe som virker rart. Noe av årsaken ligger i hvordan spørsmålene er 
formulert. Studenter på 2. året har også lite praksiserfaring når de svarer. 

Positivt med høy score på spørsmålet om man er på det programmet man vil være. 

III Orienteringssaker 
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• Forslag til møter for vårsemesteret (uke 14 og uke 23). Det sendes ut doodle. Ønske
om å unngå samme tidspunkt/ukedag hver gang.

• Ny ekstern fagfelle, Anders Sanne, NTNU, er oppnevnt for 2022-2025
• Diverse studenttall
• Høy strykprosent på MAT111 H21, også for lektorstudenter. Tilbakemelding fra

studenter på at det har fungert dårlig, dårlig kommunikasjon
• Åpning av lektorsenteret 14. mars kl. 14.00, administrativ leder, Ranveig Lote, på

plass
• R2-kravet fjernet for lektorprogrammet fra og med 2022
• Informatikk blir ikke med i lektorprogrammet i denne omgang. Geofag tilbys ikke til

nye lektorstudenter.
• Fordeling av ansvar/oppgaver – campusdager og temadag
• Åpen dag 2022 er avlyst (var planlagt 14. februar). Erstattet av digital info og chat. 

Ingen tok kontakt med spørsmål om lektorutdanning/PPU
• Semesterplan for høstsemesteret 2022
• Innføring av tosensorordning utsatt
• Evt. orienteringer fra programråd, styringsgruppe og praksisutvalg. Ingen

orienteringer denne gang

220222/MAJE 
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Sak 8/22 Vedlegg til sensormappe 
Vedtakssak 

Da programsensorrapport fra Gerd Johansen om retningslinjer og sensormappe for 
masteroppgaver ble drøftet på forrige LU-møte, var det litt ulike meninger om behovet for å 
ha noe eget for 30 sp og didaktikkoppgaver, uten at det ble tatt endelig stilling til noe.  
Som en foreløpig løsning, foreslås det at man inntil videre fortsetter dagens ordning (der 
instituttenes vanlige sensormapper brukes, men der det legges ved et vedlegg når det er 
masteroppgaver i lektorprogrammet som skal vurderes), men at vedlegget oppdateres. 

Vedlagt er det tidligere vedlegget og forslag til oppdatert vedlegg, vedlegg 1 

Forslag til vedtak: 
LU godkjenner vedlegget og instituttene bes legge dette ved sensormappe når 
masteroppgaver i lektorprogrammet skal vurderes. 

Sak 9/22 Redesign 
Drøftingssak

Læringsutbyttebeskrivelser 
Læringsutbyttebeskrivelsene (LUB) for lektorprogrammene skal revideres i forbindelse med 
redesignprosessen. Siden lektorprogrammet er underlagt en rammeplan, må LUB for vårt 
program være i tråd med rammeplanens LUB.  
Rammeplan: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-288 
Nåværende LUB for vårt lektorprogram (i studieplanen):  
https://www.uib.no/studier/MAMN-L%C3%86RE/plan  

Lektorsenteret har bedt om at det lages forslag til reviderte LUB for lektorprogrammene på 
UiB med ønske om at de blir mer fagspesifikke, vedlegg 2. 
En gruppe bestående av en didaktiker og en representant fra disiplinfaget fra hvert av 
instituttene (BIO, IFT, KJEM, MAT) hadde møte 30. mars om dette. Instituttrepresentantene 
hadde som oppdrag til møtet fått beskjed om å vurdere om man kan klare seg med felles 
LUB uavhengig av fagkombinasjon eller om man bør ha mer fagspesifikk LUB i tillegg for å 
gjøre fagene mer synlig. De ble også bedt om å lage forslag til slike fagspesifikke LUB. Se 
vedlegg 3. 

Jorun orienterer fra dette møtet og et første utkast legges fram. Det bes om innspill fra LU til 
utkastet. 

På bakgrunn av innspillene på møtet laget et nytt utkast som sendes på sirkulasjon. MN må 
innen 27. april sende inn forslag til oppdaterte LUB. 

Andre spørsmål 
Det skal også lages ny struktur for praksis og nye studieløp. I den forbindelse har leder for 
Lektorsenteret listet opp følgende problemstillinger: 
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1. Eget/egne praksis- og profesjonssemester? Hvor mange? Hvilke konsekvenser får dette
som prinsipp? Hvordan og når?

2. Kombinere profesjonsfag og disiplinfag? Integrasjon? Disiplinfag knyttet til praksis (jf.
historie)?

3. Hvordan bruke de (20) frie studiepoengene rammeplanen gir?
4. Egne disiplinemner for lektorstudenter?
5. Fellesemner i pedagogikk og fagdidaktikk?
6. Justere omfanget på masteroppgaven?
7. Felles struktur med ex.phil. i femte semester?
8. Hvordan få praksis i utlandet?
9. Rekkefølge og semesterplassering av emne
10. Alle sider ved praksis står sentralt

Vi ber om innspill til problemstillingene. 

Seminar 2. juni 
Neste fellesaktivitet i redesignprosessen er et heldagsseminar mandag 2. mai, der 
representanter fra disiplinfagene og fagdidaktikere er invitert (muligens også andre). På 
møtet er LUB og programkart for ny modell (struktur for studieløp) tema.  

Hvordan sikre at flest mulig i målgruppen engasjerer seg og deltar på seminaret? 

Sak 10/22 Utfordringer tverrfaglige program 
Drøftingssak 

Fakultetet har bedt Jorun/LU om et notat om utfordringer i tverrfaglige studieprogram med 
utgangspunkt i lektorprogrammet.  

Vedlagt er et utkast, vedlegg 4. Vi ber om innspill til utkastet til notat. 

III Orienteringssaker 
• Fire studenter til Cape Town H22. Mette Andresen besøker studentene.
• Besøk fra skolen i Cape Town i uke 40. Trenger en komité.
• Møte med Sorin Bangu angående justeringer i MNF201
• Sommeravslutning (ansatte) for UiBs lektorutdanning. Onsdag 15. juni på Lønningen?
• Utlysning av insentivmidler for utdanningskvalitet, vedlegg 5
•
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Vedlegg til sensormappe for bedømming av masteroppgaver ved Institutt for biologi, Institutt for 

fysikk og teknologi, Kjemisk institutt og Matematisk institutt, UiB.

Lektorutdanning

Lektorstudenter kan enten skrive en 30 sp masteroppgave eller 60 sp masteroppgave. 

En 30 sp masteroppgave skiller seg innholdsmessig fra en på 60 sp gjennom at den har en mer 

begrenset problemstilling, mindre tilfang av litteratur og generelt en mindre omfattende tekst.

Masteroppgaven kan være fagdidaktisk eller realfaglig, eller inneholde elementer av begge typer 

(skolerettet).

En realfaglig master skal vurderes på samme måte som øvrige masteroppgaver ved instituttet og 

sensorkommisjonen settes også sammen på samme måte. Se nærmere info i sensormappen.

Når det gjelder en fagdidaktisk eller skolerettet oppgave, vurderes de enkelte momentene i 
karakterbeskrivelsene i den grad de er relevante for oppgaven. Sensorkommisjonen settes i 
utgangspunktet sammen etter samme regler som gjelder for øvrige masteroppgaver ved instituttet. 
Men for å styrke den fagdidaktiske kompetansen i kommisjonen kan en fagdidaktiker fra et av de 
andre instituttene på fakultetet gå inn som intern sensor, enten sammen med eller i stedet for 
instituttets medlem.» 

(Vedtatt i lærerutdanningsutvalget 18.12.12)

VEDLEGG 1 - vedlegg til sensormappe - eksisterende vedlegg
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Vedlegg til sensormappe for bedømming av masteroppgaver tilknyttet lektorprogrammet ved Det 
matematisk-naturvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Bergen 

Masteroppgaver i lektorutdanningen 
En masteroppgave ved lektorprogrammet skal i utgangspunktet vurderes på samme måte som 
øvrige masteroppgaver ved instituttet, og sensorkommisjonen settes sammen på tilsvarende vis. 
Se nærmere info i sensormappen. 

Men i tillegg er det to vesentlige trekk å ta hensyn til i en del av masteroppgavene, fordi 
lektorstudentene har to grunnleggende valg:  

1. Omfang, studentene kan velge mellom 30 sp og 60 sp masteroppgave
2. Retning, studentene kan velge fagdidaktisk eller realfaglig masteroppgave, eventuelt skrive

en oppgave som inneholder elementer av begge typer (skolerettet)

Omfang 
En 30 sp masteroppgave gjennomføres på halvparten av tiden som er satt av til en 60 sp 
masteroppgave, og kan dermed ikke få et tilsvarende omfang. Den resulterende masteroppgaven 
skal vurderes på bakgrunn av å være på 30 sp og ikke 60 sp.  

Forskjellen kan gjøre seg gjeldende i en mer begrenset problemstilling, et mindre tilfang av litteratur 
eller en mindre omfattende tekst. Disse masteroppgavene har ofte et mindre datamateriale, og 
tidkrevende metoder for å samle data unngås.  

Her er det rom for skjønn. Mens noen vurderingskriterier kan benyttes uavhengig av omfang (for 
eksempel om kandidaten skiller mellom eget og andres bidrag), må andre (for eksempel om 
oppgaven skal regnes som spesielt omfattende) sees i forhold til den normerte tidsbruken.  

Retning 
En fagdidaktisk masteroppgave er i all hovedsak tilsvarende en realfaglig oppgave, i omfang og 
struktur og krav til vitenskapelighet. Instituttene har utarbeidet retningslinjer for sensur av 
realfaglige masteroppgaver, og vurderingen av en fagdidaktiske og skolerettede oppgaver benytter 
også disse. Her er det imidlertid noe rom for å vurdere de enkelte momentene i 
karakterbeskrivelsene i den grad de er relevante for oppgaven.  

Sensorkommisjonen for didaktiske oppgaver settes i utgangspunktet sammen etter samme regler 
som gjelder for øvrige masteroppgaver ved instituttet. Men for å styrke den fagdidaktiske 
kompetansen i kommisjonen kan en fagdidaktiker fra et av de andre instituttene på fakultetet gå inn 
som intern sensor, enten sammen med eller i stedet for instituttets medlem. 

VEDLEGG 1 - vedlegg til sensormappe - forslag til oppdatert vedlegg
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Lektorsenteret 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

Studieavdelinga 
Telefon 55582000 
eksamen@uib.no 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Langesgt. 1-3 
Bergen 

Sakshandsamar 
Iren Igesund 
55589483 

side 1 av 3

Sosiologisk institutt 
Institutt for biovitskap 
Matematisk institutt 
Institutt for fysikk og teknologi 
Kjemisk institutt 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 
Institutt for framandspråk 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

Redesign av lektorutdanninga- oppfølging av seminaret 19. januar 
I samband med redesignprosessen for lektorprogramma ved UiB vart det 19. januar 2022 
arrangert eit digitalt seminar. Dette seminaret var primært for representantar frå disiplinfaga 
som er involverte i lektorutdanninga, men med representasjon frå programrådet. Det er sendt 
ei oppsummering av seminaret til deltakarane.   

Det vil bli arrangert eit oppfølgingsseminar måndag 2. mai kl. 09–15 på Clarion Hotel 
Admiral. Målgruppa er den same som var til stades 19. januar.   

På oppfølgingsseminaret i mai vil følgjande spørsmål bli diskutert: 

1. Læringsutbyttebeskrivingar for lektorprogramma

2. Programkart for ny modell for lektorprogramma: innhaldet i ulike alternativ og
moglege implikasjonar og effektar

Til det første spørsmålet følgjer det ei konkret oppgåve: Det er forventa at dei ulike institutta 
som har fagleg ansvar for kvart lektorprogram innan 27. april formulerer framlegg til 
læringsutbyttebeskrivingar for sine lektorprogram, og sender det til iren.igesund@uib.no. Vi 
føreset at dei disiplinfaglege miljøa og dei fagdidaktiske miljøa samarbeider om å utarbeide 
læringsutbytteformuleringar. Framlegg til læringsutbyttebeskrivingar skal så bli presentert på 
seminaret 2. mai. Sjå vedlagte støtte til utforming av læringsutbyttebeskrivingane.   

Det andre spørsmålet som skal diskuterast på seminaret, handlar om programkart for 
lektorprogramma. Det dreier seg grovt sagt om rekkjefølgja av emne og om plassering av 
emne: korleis praksis skal plasserast i ulike semester, progresjonen av emne, om det skal 
vere eventuelle reine praksis- og profesjonssemester. Oppdraget frå styringsgruppa for 
lektorutdanning er at ein gjennom redesignarbeidet skal «få til ei betre innplassering av 

Referanse Dato 

2022/2420-IRIG 03.02.2022 
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praksis og å styrkja samanhengen mellom praksis og undervisninga i disiplinfag, didaktikk og 
pedagogikk», og utforminga av programkart må etterfølgje eit slikt oppdrag. Ein viktig 
premissleverandør er rapporten «Arbeidsgruppe – struktur og økonomi i lektorutdanningen» 
(Sejersted-rapporten, 2018).   

På seminaret vil det bli formulert nokre alternative programkart, basert på premissar i 
oppdragsdokument og på innspel frå ulike utval, råd og møte. Føremålet med å formulere 
alternative programkart-utkast på seminaret 2. mai, er å få ein open og fordomsfri diskusjon, 
og for å få klargjort konsekvensar og implikasjonar ved alternativa. Diskusjonen på seminaret 
vil vere viktig for den vidare prosessen.  

Korleis utforme læringsutbyttebeskrivingar for lektorprogrammet? 
Eit læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i stand til å gjera etter å ha fullført ein 
læringsprosess som t.d. eit utdanningsløp. Læringsutbyttet skal beskrivast i tre kategoriar, 
kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse og på to nivå i utdanningsløpet:  

 Overordna, på studieprogramnivå (for heile utdanninga): Desse
læringsutbyttebeskrivingane blir trykt på vitnemålet til alle uteksaminerte kandidatar

 Emnevis, for kvar av emna som gir studiepoeng. Desse læringsutbyttebeskrivingane
er grunnlaget for vurdering på emnet.

Læringsutbyttebeskrivingane har fleire formål: 
- Dei kommuniserer til studentane og potensielle framtidige studentar kva dei skal

kunne (gjera) etter fullført utdanning
- Dei fungerer som forventningsavklaring/avtale mellom institusjonen/dei tilsette og

studentane
- Dei fungerer retningsgivande som pedagogisk/didaktisk verktøy for å planleggja

undervising og vurdering
- Dei kommuniserer til framtidige arbeidsgivarar og andre utdanningsinstitusjonar kva

kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse kandidaten har etter fullført
utdanning

Lektorprogramma er underlagt Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13, 
samstundes som læringsutbyttebeskrivingane skal utformast i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Dette avgrensar og definerer i stor grad både innhaldet og 
utforminga av læringsutbyttebeskrivingane for programmet.  

Utfordringa er dermed å skriva inn disiplinfaget og den tilhøyrande didaktikken slik at ein 
både tar hand om krava frå rammeplanen og NKR, samstundes som formuleringane blir 
fagspesifikke nok til at dei gir meining for studentar, undervisarar og framtidige 
arbeidsgivarar. Det er vanskeleg å få til dersom ein berre kopierer formuleringane frå 
rammeverket inn i læringsutbyttebeskrivingane for eige program.      

Eksempel på læringsutbyttebeskrivingar på programnivå der det faglege er synleg: 

• Lektorudanning i nordisk
• Lektorutdanning i samfunnsfag
• Lektorutdanning i realfag, NTNU
• Lektorutdanning i historie , NTNU
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Treng de meir hjelp og støtte? Ta kontakt med UiB læringslab: cecilie.boge@uib.no. 

Venleg helsing 

Endre Otto Brunstad 
leiar     Iren Igesund 

rådgjevar 

Kopi 
Det samfunnsvitskaplege fakultet 
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 
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Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Lektorutdanningsutvalget

Dette er et UiB-internt notat som godkjennes elektronisk i ePhorte 

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 
Telefon 55582062 
post.mnfa@uib.no 

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégt. 41, Realfagbygget 
Bergen 

Saksbehandler 
Marianne Jensen 
55582841 
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Kjemisk institutt 
Matematisk institutt 
Institutt for biovitenskap 
Institutt for fysikk og teknologi 

Redesign av lektorprogrammet - læringsutbyttebeskrivelser 
Vi viser til brev fra Lektorsenteret i forbindelse med at lektorprogrammet skal redesignes 
(2022/2420), der det bl.a. bes om at forslag til læringsutbyttebeskrivelser (LUB) for 
lektorprogrammene sendes inn innen 27. april. 

På MN-fakultetet er lektorprogrammet i realfag administrativt plassert på Matematisk institutt, 
mens det faglige er et felles ansvar for de instituttene som er med i samarbeidet. 
Lektorutdanningsutvalget (LU) fungerer som lokalt programstyre og alle instituttene er 
representert der.  
Siden det er et felles realfaglig program, skal det være felles LUB, evt. supplert med LUB for 
ulike studieretninger (fagkombinasjoner). Å lage forslag til LUB vil derfor også være et felles 
ansvar og det er naturlig at LU koordinerer arbeidet med dette og godkjenner forslaget før 
det sendes.  

I arbeidet med å lage samlet forslag til LUB er det ønskelig å involvere en fagdidaktiker og en 
representant for disiplinfagene fra hvert institutt. Det kan være en fordel om 
instituttrepresentanten i LU er en av dem, men ikke nødvendig. Det kan også være aktuelt at 
hvert institutt vil få en noe større oppgave/ansvar dersom det skal opereres med 
studieretninger, men det kommer en evt. tilbake til. 

Vi ber om tilbakemelding om hvem fra instituttet som kan delta innen 20. februar, på epost 
til marianne.jensen@uib.no.  

Referanse Dato 

2022/2716-MAJE 09.02.2022 

V E D L E G G  3

13

mailto:marianne.jensen@uib.no


side 2 av 2 

Det vil være aktuelt med 1-2 arbeidsmøter i forbindelse med arbeidet, men nærmere plan for 
arbeidet vil være tema på LUs møte 21. februar og følges opp i etterkant av det.  

Vennlig hilsen 

Jorun Nyléhn 
Leder for utvalget Marianne Jensen 

seniorkonsulent
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MN har ett lektorprogram der studentene velger to fag, fag 1 med masteroppgave og fag 2 med 60 
sp. Studentene kan velge mellom 9 ulike fagkombinasjoner.  

Som et ledd i redesign av lektorprogrammene ved UiB skal det lages nye læringsutbyttebeskrivelser 
(LUB) på programnivå. Her har det kommet fram et ønske om å gjøre det faglige mer synlig enn i 
dagens læringsutbyttebeskrivelse.  

I dag har vi felles læringsutbyttebeskrivelser for alle fagkombinasjonene. Dette kan medføre at det 
det er vanskelig å gjøre det fagspesifikke godt synlig. Den realfaglige kompetansen programmet gir 
om man velger f.eks. kjemi og biologi som fag, er jo nokså annerledes enn om man f.eks. velger 
matematikk og fysikk. På den annen side er det tidkrevende å lage gode læringsutbyttebeskrivelser. 

LUB har flere formål: 
- De kommuniserer til studentene og potensielle framtidige studenter hva de skal kunne (gjøre)

etter fullført utdanning
- De fungerer som forventningsavklaring/avtale mellom institusjonen/de tilsette og studentene
- De fungerer retningsgivende som pedagogisk/didaktisk verktøy for å planlegge undervisning og

vurdering
- De kommuniserer til framtidige arbeidsgivere og andre utdanningsinstitusjoner hvilke

kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse kandidaten har etter fullført utdanning

LUB for lektorprogrammet må være i tråd med Rammeplan for lektorutdanning. 

Til møtet 30. mars ber vi om at dere med utgangspunkt i deres fag:  

1. Leser gjennom LUB som er angitt i rammeplanen, og vurderer følgende spørsmål:
Er det tilstrekkelig med felles LUB uavhengig av fagkombinasjon? Eller bør det være mer
fagspesifikke LUB for lektorprogrammet? Er det mulig å gjøre fagene mer synlige uten at det blir
for omfattende?

2. Dersom det skal lages egne mer fagspesifikke LUB med utgangspunkt i enkelte punkter fra
rammeplanen: Lag konkrete forslag til slike fagspesifikke LUB for ditt fag. På NTNU har de
spesifisert på denne måten, men en kan også tenke seg at det kun er fagspesifikt for fag 1.

Vi ber om at dere presenterer dette på møtet. 

På møtet ønsker vi også å få innspill på enkelte andre spørsmål knyttet til redesignprosessen: 

3. Lektorstudentene har 100 dager praksis uten studiepoeng på toppen av full studieprogresjon i
fem år. Dette skaper problemer med kollisjoner, noe som er sterkt ønsket å få bort i
redesignprosessen.

a. En mulig løsning er å lage noen disiplinfaglige emner for lektorstudentene, med intensiv
undervisning før og etter praksis. Dette er selvsagt først og fremst et ressurs-spørsmål. Et
slikt emne trenger heller ikke å være forbeholdt lektorstudenter, men inngå i flere
programmer. Er dette noe som kan tenkes gjennomførbart for emner på ditt institutt, og
i så fall, hvilke?

b. Evt. andre tanker om kollisjonsproblematikk og løsninger, basert på erfaringer
c. For å knytte fag og fagdidaktikk tettere sammen, kunne man se for seg å ha emner som

inneholder både fag og fagdidaktikk, altså at det kombineres i samme emne. Er dette noe
som kunne være aktuelt/hensiktsmessig faglig sett, hvis man ikke problematiserer
ressurser etc.? For eksempel kombinert med a).
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VEDLEGG 4 

Utfordringer med tverrfaglige program: lektorprogrammet 

Kort om lektorprogrammet og særskilt utfordringer  
Inkluderer for tida 4 institutter på Mat Nat (biovitenskap, fysikk og teknologi, kjemi, matematikk) i 
tillegg til Psyk Fak, HF og SV. Det er bare Mat Nat som har 4 institutter for studieprogrammet 
integrert lektor, de andre har et institutt per studieprogram (men Mat Nat-studentene er likevel mer 
fornøyde enn HF og SV).  

Utfordring 1: Samkjøring av undervisning mellom lektorprogram og PPU. Er ikke bare et 
studieprogram, men to: integrert lektor (som er det som kalles lektorprogram) og PPU. PPU er ikke 
integrert med fagene og på sett og vis enklere, men PPU er delvis integrert med lektorprogrammet 
(noe vi må gjøre av ressurshensyn), noe som gir ytterligere puslespillbrikker.Utfordring 2: 
Rammeplanstyrt. Både lektorprogrammet og PPU er bundet av rammeplaner, som fastsetter hvor 
mange studiepoeng studentene skal ha i hvert undervisningsfag, hvor mye pedagogikk og didaktikk 
de skal ha, og hvor mye praksis. Studentene skal ha 100 dager praksis fordelt på 4 år av totalt 5 
studieår, og de får ikke studiepoeng for praksis, slik at de får 100 dager med arbeid i tillegg til full 
studieprogresjon.  

Utfordring 3: kollisjoner mellom praksis og undervisning på campus. Lektorprogrammet skal 
redesignes, og her er det et klart mål å bli kvitt kollisjonene. Men dette krever tilpasninger i 
minimum 4 semestre. Vi skal i gang med dette arbeidet nå, og det er sendt invitasjoner til alle 
institutt om å stille med representanter fra både fagdidaktikk og disiplinfag.  

Utfordring 4: ressurser. Dette gjelder selvsagt overalt, men det bidrar vesentlig at 1/3 av ressursene 
sendes til praksisfeltet. Noe av «praksis» drives likevel som undervisning på campus av didaktikere 
for å få programmet til å gå rundt, men som dugnad (campus- og temadager), og det kommer oppå 
andre oppgaver og følger ingen ressurser med.  

Noen generelle utfordringer for tverrfaglige program 

Utfordring 1: kompleksiteten. I et tverrfaglig program leverer flere institutt bidrag inn i 
programmet. Jo flere, jo mer komplekst. Puslespillet skal gå opp. For lektorutdanningen skal ikke 
bare 4 institutter innad på et fakultet inkluderes, men også andre fakulteter. Puslespillet på Mat Nat 
avhenger av avgjørelser på for eksempel Psyk Fak. Et eksempel er at vi til dels må ha to paralleller av 
emner i naturfagdidaktikk, en versjon for integrert lektor og en for PPU, siden disse 
studieprogrammene er organisert ulikt hos pedagogene (noe de har gode grunner for). Det tar tid å 
få puslespillet til å gå opp, det er mange fronter å forholde seg til.  

Utfordring 2: ansvar for tverrfaglige emner Emner som faglig sett hører naturlig hjemme på et 
institutt, går inn i systemene (for eksempel biologididaktikk ved mitt institutt). Andre emner (som 
naturfagdidaktikk) er registrert ved et institutt og drives derfra, men det kan være mer eller mindre 
«på papiret». Oppgaver som er et felles ansvar er det knyttet problemer til, og her er det mange 
ulike varianter i et så komplekst studieprogram som lektorprogrammet.  

For eksempel MNF367 er registrert ved MI, men Jorun (BIO) har emneansvar og nesten all 
undervisningen (Stein Dankert på IFT har 3 økter, men Jorun regner med å ta de 3 øktene til høsten 
siden han har forskningstermin). Det viser et annet problem, hvem tar over felles oppgaver når noen 
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har forskningstermin? En del tas over av didaktikere ved andre institutt, men det er inntil en grense, 
vi har allerede fylt opp tida. Resten må leies inn, og det er ikke bare enkelt å finne noen som kan 
overta. Det er sårbart med små fag med en didaktiker per institutt.  

For eksempel praksisemnene er registrert hos Psyk.fak, men fagdidaktikterne har 
undervisningsoppgaver i tilknytning til disse, bl.a. for- og etterarbeid til KOPRA102 og 103, og 
praksisbesøk, campusdager og temadager til LAPRA-emnene. 

Det som er felles ansvar drives på dugnad, og selvsagt er det problemer knyttet til det. Samt at alle 
hattene havner på få hoder. Emnene i didaktikk og aktivitetene knyttet til praksisemnene er 
obligatoriske og går hvert år.  

Utfordring 3: ansvar for å «sy sammen» og tid til å drifte studieprogrammet. 

Det er krevende å «sy sammen» komplekse program og det settes egentlig ikke av noe tid til det, 
kun til selve emnene. Man råder også over få av emnene som inngår siden det er stor gjenbruk av 
emner. Tverrfaglige program opplever nok derfor større grad av at man bare må ta det man får av 
emner fra instituttene og godta endringer de gjør med tanke på sine disiplinprogram. Siden 
instituttene er delt inn etter fag, ligger (naturlig) nok de disiplinfaglige programmene dem nærmere. 

Siden programmet er komplekst, er det også krevende å få timeplan til å gå opp, og med få egne 
emner råder man ofte ikke over muligheter til å påvirke det 

Det tar tid å drifte og utvikle et program, og særlig et tverrfaglig program. For lektorprogrammet på 
MN er dette lagt opp som dugnadsarbeid. F.eks. gis det ikke noen form for lettelser til den som er 
leder for Lektorutdanningsutvalget. Det er også en god del andre verv knyttet til lektorutdanning, 
f.eks. komiteer for konferanse, forskningsdag etc. som går på omgang. Og som nevnt ovenfor skal
alle hattene fordeles på få hoder.
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Postboks 7803 
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Geofysisk institutt 
Institutt for biovitenskap 
Matematisk institutt 
Institutt for geovitenskap 
Institutt for informatikk 
Institutt for fysikk og teknologi 
Kjemisk institutt 

Utlysning av insentivmidler og nominasjoner til Ugleprisen 
Vi viser til vedlagte brev fra Studieavdelingen vedrørende utlysning av insentivmidler for 
utdanningskvalitet for 2021. Frist for søknader om insentivmidler er 19. april, og fakultetet 
ber om at søknader sendes fakultetet på e-post eller i ephorte innen kl 16, 19.april.  

Prioriterte satsningsområder for insentivmidlene 2022 
Følgende innsatsområder er vedtatt av Utdanningsutvalget: 
- Prosjekter som legger til rette for bredde i utdanning og tverrfaglighet i studieprogrammene.
- Redesign av masterprogram som bidrar til økt rekruttering av kvalifiserte masterstudenter,
fra UiB og eksterne institusjoner.
- Forskningsbaserte undervisningsprosjekt basert på studentaktiv læring og undervisning,
spesielt for bachelorstudenter.
- Prosjekter som fokuserer på arbeidslivsrelevans i studieprogrammene, ved for eksempel å
åpne opp for innlemming av emner om digital forståelse, kunnskap og kompetanse, eller
emner om bærekraft, eller legger til rette for kontakt med arbeidslivet.

Se mer informasjon om retningslinjer og mal for søknad i vedlagte brev fra Studieavdelingen. 

Ugleprisen  
Ugleprisen er UiB sin interne pris for utdanningskvalitet. Prisen blir delt ut av Universitetets 
utdanningsutvalg til fagmiljø som kan dokumentere særlig vellykkede tiltak for studiekvalitet.  
Frist for nominasjoner til Ugleprisen er 31. mai. Nettsiden viser tidligere Ugleprisvinnere. 

Vennlig hilsen 
Ingrid Christensen 
Studiesjef Birthe Gjerdevik 

seniorrådgiver

Referanse Dato 

2018/2522-BIG 23.03.2022 
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