
Møte i lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 

Tid:  Onsdag 5. juni kl 14.15-16.00 
Sted:  Grupperom 1 i uetg i Realfagbygget 
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Sak 10/19 Fagdirektør for lektorutdanningen ved UiB 
Orienteringssak 

Sak 11/19 Oppdrag til programsensor H19 
Drøftingssak 

Sak 12/19 Programmering inn i lektorprogrammet – justering av 
Drøftingssak studieplan/-løp 

Sak 13/19 Fagkrav for opptak til PPU 
Vedtakssak 

Sak 14/19  Spørreundersøkelse om lærerværelset 
Orienterings- og drøftingssak 

III Orienteringssaker 
IV Eventuelt 



REFERAT

Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte fredag 8. mars kl 10.00-11.45 
 
Til stede: 
Tom Klepaker (leder for utvalget) 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Trond Gustavsen (Matematisk institutt) 
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Jorun Nyléhn (Institutt for biologi) 
Anne Bjørnestad (vara skolerepresentant) 
Stian Lyngholm (student) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
 
Meldt forfall: 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (sekretær) 
 
 
Møtet ble innledet med en o-sak: Programrådet for lektorutdanning har gått inn for at 
Lærerutdanningsutvalget endrer navn til Lektorutdanningsutvalget. Dette for å få ens navnebruk på 
tvers av fakultetene. Siden det nå er krav til master for å bli lærer, vil det være uproblematisk å heller 
kalle seg lektorutdanningsutvalg. 
 
 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent.  
 
II  Godkjenning av referat fra møte 22. januar 
 
Referatet ble godkjent. 
 
Sak 6/19  Studiebarometeret – resultater fra undersøkelsen i 2018 
Drøftingssak 
 
TK orienterte om saken. Vi kommer i det store og det hele nokså greit ut av det. Det vi sliter med er 
praksis og digitale verktøy. Det siste er kanskje enklere å gjøre noe med. 
 
Innspill: 
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• Å bli inkludert i faglig fellesskap er også noe vi kunne scoret høyere på. Lavthengende frukt, 
mulig å gjøre noe med 

• En årsak er kanskje at studentene ikke treffer lærerutdannerne på MN før i 3. sem. Mye store 
fagkurs i starten 

• Starte med en Kick off? Selge oss inn litt tidligere i løpet 
• Klasseopplegget i første semester fungerer bra sosialt, ikke nødvendig med exphil for å få til 

det. Fint å se ansiktene deres på infomøtet ved studiestart, men ville være bra med noe mer 
enn det, f.eks. en kick off-dag, føle seg som MN lektorstudent 

• Vi bør tenke på om vi bør organisere en slik lektor kick off dag 
• Digitale utfordringer – problem i grunnskolen i Bergen at det er svært vanskelig for 

studentene å få tilgang til It’s learning. Anbefaler UiB å kontakte kommunen/fylket for å få 
orden på det. 

• Angående praksis: Skolene trenger evaluering/få se resultat for evaluering for sin skole hvis 
det skal være mulig å gjøre endringer. 

• Studentene må tåle at det ikke kan bli helt anonymt 
• Savner GeoGebra og excel, hadde trengt det i kortpraksis, bør inn før 4. året 
• Også excel? Ja 
• Flere studenter vil etter hvert kunne GeoGebra fra egen skolegang. 
• Forskjell på å kunne for egen del og å kunne undervise i det 
• Et annet punkt i evalueringen er studentaktivitet. Bør forbedres. 
• Hva gjelder profesjonsfag og hva gjelder disiplinfag?  
• Gjelder begge deler. 
• Vi i LU bør pushe egne institutt til å drive mer studentaktivt 
• Elefanten i rommet er praksis, bl.a. kollisjonene. Må gjøre noe med programmet. 
• Hovedproblemet med kollisjonene er at instituttene ikke vet nok om lektorprogrammet. Må 

involvere disiplinfagene. 
• Videoopptak er ønsket av studentene og oss, vi har støtte fra Helge (dekan), men det 

mangler utstyr i rom. Vi må pushe på fakultet/UiB for utstyr i flere rom. Deretter få 
instituttene til å pushe egne ansatte. 

• Angående kommunikasjon med praksisfeltet: For mye skriftlig info leses ikke 
• Hvilke utslag får dette som studentene merker? 
• Eks. Skole/lærer ikke klar over hva slags type praksis studenten er der i. Får ikke vite om 

besøk i god nok tid. 
• Handler om hvor mye veileder vet om hva vi skal gjøre mens vi er på skolen 
• Ville vært mye enklere hvis praksisstruktur og opplegg var likt på tvers av fakultet og alle 

kortpraksis hadde like rammer. 
• Må få styringsgruppen til å vedta at det skal være det. 
• Praksisutvalget er vel også engasjert i dette? 

 
 
 
Sak 7/19  Programmering inn i lektorprogrammet? 
Vedtakssak 
 
TK orienterte om saken. 
 
Innspill: 

• For enkelt å si at alle bare må ta INF100. Må være relevant for lærerjobben 
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• Programmering skal brukes i andre disiplinemner, standardkurset må derfor inn hos 
alle. Må se på hva vi kan ta i inn i tillegg, f.eks. temadager 

• Programmeringskurs kommer for alle, vil være ulempe for lektorstudentene å ikke ha 
det. Alle unntatt bio skal ha det i 1. sem 

• Mulig å få det inn i 1. sem i lektorprogrammet 
• Mulig å tenke egne eksempler for lektorstudentene i standardkurset? 
• Fint med eget emne, men det må også inn i didaktikkemnene, f.eks. på campusdagen 
• Dette rulles ut 2020, frist for studieplanendring 1. okt 2019 

 
Vedtak: 
TK og MJ går gjennom de anbefalte studieløpene og undersøker mulighetene for å legge inn 
et programmeringsemne. Forslag presenteres på neste LU-møte. 
 
 
Sak 8/19  Forslag til fagkrav for opptak til PPU 
Drøftingssak 
 

TK orienterer om saken. Bakgrunn: Ulike krav på ulike institutt når det gjelder hvor spesifikke 
kravene er for de 60 sp. Nåløyet blir vel trangt. Er vi i overkant kravstore når det gjelder 
innhold? Siden vi nå har fått ettfagsordning er konsekvensen av å være for kravstore at man 
får flere ettfagsstudenter som dermed går ut med fagdidaktikk og praksis kun i ett fag, men 
som i realiteten vil ende med å undervise i flere fag 

Forslaget er et forsøk på å harmonisere og forenkle ved å bruke samme formulering på alle 
fag, med unntak av naturfag. Med dette som utgangspunkt, håpe vi kan ende opp med noe 
som er relativt likelydende. 

Forslaget er kraftig forenkling for biologi sin del. Her stilles det ingen krav når det gjelder 
innhold. 

Innspill: 

• Har allerede en slik enkel ordning for geofag. Så lenge de har 60 sp … itteno knussel 
• Diskusjon omkring innhold/nivå – det er her utfordringene ligger 
• Hvis fagbakgrunn godkjennes i skolen, hvorfor ikke da ok hos oss? 
• Kvalitetssikring, vi ikke slippe ut noen i skolen som vi mener har for dårlig 

fagbakgrunn til å undervise, UiB tar ansvar for de vi uteksaminerer 
• Vil instituttene godta dette? 
• Drøftet litt med BIO, tror det vil kunne fungere 
• Hva med andre institutt? 
• I kjemi må man dekke tre felt 
• Ingen vil kunne dekke alt i biologi, enda bredere fag enn kjemi 
• Må ha faglige krav 
• Ja, men kan være fint med et kollegium med litt ulike kompetanser 
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• Vi må unngå å stoppe folk som vil kunne egne seg godt. 
• Det er verre med ettfagsordning, enn å lette litt på innholdskravene 
• Hvordan følge opp saken videre? 
• Foreslår brev til instituttene.  
• 60 sp grunnemner, ok uansett?? 
• Slike ting som må diskuteres på instituttet. 
• På IFT vil det nok være krav om moderne fysikk. 

 

Vedtak: 

TK og MJ lager brev til instituttene. LUs instituttrepresentanter får ansvar for å følge opp på 
egent institutt. 

 

Sak 9/19  Cape Town-reisende H19 
Orienteringssak 
 

TK orienterte om saken. Siden tre av dem har matematikk er kanskje et matematikkbesøk 
det mest aktuelle. MJ sender epost til fagdidaktikerne. TK sa seg villig til å reise dersom ingen 
andre melder seg. 

 

Sak 9/19  Lærerværelset 
Orienterings- og drøftingssak 
 

Innspill: 

• Oppdatere pensumbøker 
• Kan få prøveeksemplarer fra forlagene 
• PPU-studenter har tilgang til rommet 
• Spørsmål til skjema: Hvordan fungerer blandingsbruk? Brukes det til kollokvering 

eller bare sosialt? 
• Tror ikke rommet fungerer som utprøvingsrom for utstyr 
• Utstyr som mangler? 
• Ønsker trådløs tilkobling av bærbar til videkanon 

 

III    Orienteringssaker 
• Avslutningsseremoni 7. juni kl 1800 i Aulaen 
• Vedtak fra styringsgruppen  
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o ettfagsopptak skal i 2019 gjennomføres i samme fag som i 2018 
o oppdatert mandat ressursgruppe. SDK er MN-rep i denne gruppen. 

• Infomøte om PPU for potensielle søkere 20. mars, kl 10-11, Aud i UPihl 
• Emne som kan erstatte spesialpensum for lektorstudenter som skal skrive didaktisk 

masteroppgave, som ble meldt inn H18, er nå opprettet – MNF367 
17TUhttps://www.uib.no/emne/MNF367U17T 

• UiB fått et innspill om Teach First. Interesse for dette? 
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Sak 10/19 Fagdirektør for lektorutdanningen ved UiB 
Orienteringssak 

Sølvi Lillejord ble ansatt som fagdirektør for lektorutdanningen ved UiB i vår. Sølvi forteller litt om 
den nyopprettede fagdirektørstillingen og sine planer. Tom informerer kort om LU-MNs arbeid. 

Sak 11/19 Oppdrag til programsensor H19 
Drøftingssak 

Programsensor Gerd Johansen besøkte fakultetet høsten 2018 og intervjuet ulike aktører i 
lektorprogrammet om praksis. Se vedlagte rapport, vedlegg 1.  

Høsten 2019 legges det opp til at programsensorene i lektorprogrammet besøker UiB samtidig og at 
man har et todagers opplegg der programrådet står for et fellesprogram dag 1 og at 
programsensorene deretter besøker sine fakulteter på dag 2. 

Hva ønsker vi at programsensor skal fokusere på ved sitt besøk H19?  
Vedlagt er en uformelt notat med ideer tidligere LU-leder diskuterte med programsensor i 
forbindelse med at hun ble oppnevnt sommeren 2018, vedlegg 2. 

Vi ber om innspill til tema/problemstillinger som kan være aktuelle for H19 og som LU-leder kan ta 
opp med programsensor. 

Sak 12/19 Programmering inn i lektorprogrammet – justering av 
Drøftingssak studieplan/-løp 

Fakultetet har bestemt at det fra og med kull 2020 skal inngå et programmeringsemne i 1. eller 2. 
semester i alle bachelorprogram. Det er ikke stilt krav til at det må inngå i de integrerte 
masterprogrammene, men i praksis vil det være nødvendig at tilsvarende gjøres i lektorprogrammet. 
Innføring av et programmeringsemne i 1. studieår vil og skal påvirke undervisningen i øvrige emner i 
bachelorgradene og siden så godt som alle disiplinfaglige emner i lektorprogrammet er 
gjenbruksemner fra bachelorgradene, vil det være nødvendig at også lektorstudentene tar 
programmeringsemnet. 

Nåværende anbefalte studieløp: 18TUhttps://org.uib.no/laererutdMN/Studielop.pdfU18T

Aktuelle spørsmål: 

• Programmering i 1. eller 2. semester?

1. semester:

Fordeler: 
• Lektorstudentene trenger ikke velge fag før i 2. semester, da alle skal ta PEDA120,

MAT101/111 og programmeringsemne. De kan bruke 1. semester på å orientere seg
(f.eks. i På vei-uken) og velge. Slik var det før 2014.

6

https://org.uib.no/laererutdMN/Studielop.pdf


• Programmeringsemnet vil være et fellesemne for lektorstudentene, der de kan være på
egen gruppe. Det kan bidra til sterkere program-/kullfølelse enn om de er spredt på ulike
emner

Ulemper: 
• Programmeringsemnet tas sammen med matematikk og PEDA120. Studentene tar ingen

disiplinfaglige emner innenfor sine fag. Dermed vil det ikke være mulig å knytte
programmeringsemnet til disiplinfag som tas parallelt.

• Studentene kommer ikke i gang med disiplinemner i sine to fag før i 2. semester. De
fleste har bestemt seg for fag før oppstart på programmet.

2. semester
Fordeler:

• Programmeringsemnet kan kobles til disiplinemner i studentenes to fag som tas parallelt
• Studentene kommer i gang med disiplinemne i et av sine to fag i 1. semester. De fleste

har bestemt seg for fag før oppstart på programmet.
• 

Ulemper: 
• Ikke plass til både MAT112 og 121 i 2. sem i løpene som har matematikk som masterfag. 

Dermed vil de kun ha MAT112 som grunnlag for MAT212, ikke MAT112 og MAT121 som 
nå. MAT121  er anbefalt. MAT112 er krav. 

• Hvis 10 sp programmering skal inn – hva skal ut?

I de fleste studieløpene er det 10 sp helt valgfritt emne, i noen løp er det ingen helt valgfrie
emner. I løp med matematikk, biologi og fysikk er det 50 sp mastervalgemner (emner som skal
velges utover de obligatoriske som grunnlag for masteroppgaven). For kjemi og geofag er det 40
sp.

Et viktig moment i omlegging av studieplan/-løp pga. programmeringsemnet, må være å ikke
gjøre utveksling i 6. semester vanskeligere enn det er i dag.

Rammeplanens føringer er:
- Fag I: minst 160 studiepoeng i et fag som gir undervisningskompetanse på trinn 8–13
- Fag II: minst 60 studiepoeng i et fag som gir undervisningskompetanse på trinn 8–13
- Profesjonsfag: minst 60 studiepoeng, fordelt med minst 30 studiepoeng pedagogikk og minst 30
studiepoeng fagdidaktikk.
Den enkelte institusjon fordeler selv inntil 20 studiepoeng på ett eller flere av de tre fagene.

Vedlagt er et første forsøk på å få plassert inn INF100, vedlegg 3. Skissen er ikke grundig 
gjenomarbeidet, men kan gi et inntrykk av utfordringene. I skissen erstatter INF100 et 
mastervalgemne. En løsning kan være å la INF100 erstatte noe annet. 
NB. Det kan komme endringer instituttenes emneporteføljer som vil kunne ha konsekvenser, f.eks. 
at et emne bytter undervisningssemester.

Vi ber om innspill til hvordan plassere programmeringskurset. 

Sak 13/19 Fagkrav for opptak til PPU 
Vedtakssak 
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Dette er en oppfølging av sak 8/19 fra møtet 8. mars. LU sendte etter møtet vedlagte brev 
til instituttene, vedlegg 4. Vedlagt er også instituttenes tilbakemeldinger, vedlegg 5. 
Instituttene har støttet LUs forslag til opptakskrav: 

Forslag til fagkrav: (unntatt naturfag) 
<FAG> 
Mastergrad i <FAG> som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved UiB. Eller: Minimum 
60 studiepoeng i <FAG> på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. Faglig bredde 
som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak.  

Forslag naturfag: 
Minimum 90 studiepoeng i naturvitenskapelige emne med minimum 15 studiepoeng relevant 
utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller 
høyere. Søkere kan erstatte ett av fagene med minimum 15 studiepoeng geofag. Faglig bredde 
som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak. 

med følgende unntak/merknader: 

Kjemisk institutt ønsker å droppe første setning/alternativ i krav til kjemi. De ønsker også å føye til 
setningen: Emnekombinasjonen må inneholde minst 20 studiepoeng kjemiemner der det inngår 
praktisk laboratoriearbeid, samt endre Faglig bredde som til Faglig bredde og laboratorieerfaring 
som. 

Matematisk institutt foreslår ingen endringer, men vil bruke begrepet matematisk fag i stedet for 
matematikk, samt presisere at det skal være tilsvarende masterprogrammene ved Matematisk 
institutt, UiB. 

Institutt for fysikk og teknologi støtter formuleringen om master, men ønsker å beholde dagens 
formulering av krav til de 60 sp hvis kandidaten ikke har master i fysikk, dvs. 
18Thttps://www.uib.no/utdanning/laerer/89294/hva-kreves-opptak-til-ppu-innen-de-ulike-
realfagene#fysikk18T  

Institutt for geovitenskap er fornøyd med nåværende formulering av krav 
18Thttps://www.uib.no/utdanning/laerer/89294/hva-kreves-opptak-til-ppu-innen-de-ulike-
realfagene#geofag18T, som er en åpen formulering, men er ikke negative til en felles formulering 
dersom øvrige institutt ønsker det. 

Institutt for biovitenskap støtter forslaget til nye fagkrav med følgende tilføyelser i krav til biologi: 
Faglig bredde endres til Faglig bredde og praktisk erfaring i felt og på lab. 

Vedlagt er en oversikt over fagkravene som instituttene har ønsket, vedlegg 6. Vil LU godkjenne 
disse eller ønsker man videre arbeid med å få på plass felles formuleringer? 

Forslag til vedtak: 
LU godkjenner fagkravene med de endringene som fremkommer i møtet. Forslagene videresendes til 
Studiestyret og deretter til Styringsgruppen med ønske om at kravene skal gjelde fra og med 2020. 

Sak 14/19  Spørreundersøkelse om lærerværelset 
Orienterings- og drøftingssak 
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En studentmedarbeider har V19 gjennomført en spørreundersøkelse blant lektorstudentene om 
Lærerværelset. Vedlagt er en oppsummering av den, vedlegg 7. Basert på undersøkelsen, er det 
noe som bør endres når det gjelder driften av rommet? Er det noe som bør skaffes? LU har ca. 50 
000,- som kan brukes til utstyr/oppgradering.  

III Orienteringssaker 
• Søkertall, vedlegg 8 – muntlig orientering
• KOPRA102-endring i periode, videoopptaksutstyr i flere undervisningsrom – muntlig    
orientering
• Sommeravslutning 19. juni
• Fire studenter til Cape Town H19. Mette Andresen besøker dem.
• Ikke opptak til PPU deltid H19
•     
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Programsensur UiB MN-lektorprogram høst 2018 
Rapport 26.11.18 

Gerd Johansen, førsteamanuensis, NMBU 

Forståelse av mandatet 
Integrerte lektorutdanningsprogram ser jeg som komplekse profesjonsstudier. De involverer ulike 

fag med ulike tradisjoner og ulik involvering i studentens utvikling som lærer. Studentene skal 

forholde seg til læringsarenaer som skole (ulike skoleslag) og undervisning på universitet som 

foregår i regi av ulike fakultet. Det er ulike typer kunnskap som skal formidles, utforskes, erfares og 

reflekteres over, fra kunnskap og ferdigheter som del av det å være lærer i klasserom til teoretiske 

perspektiver og ferdigheter knyttet til disiplinfag. Rammeplanen for lektorutdanning 8-131 forventer 

at de ulike fagmiljøene som danner lektorutdanningen inngår i et gjensidig og likeverdig partnerskap 

for å realisere formålet med utdanningen. «Det er derfor viktig at studiedesignet for de integrerte 

programmene er bygd opp på en slik måte at praksisopplæringen inngår som et integrert 

kunnskapsområde» (s. 4).  

I denne runden har jeg valgt å gjøre praksis gjenstand for sensur, samt sammenhengen mellom 

praksis som læringsarena og undervisning på campus, hovedsakelig profesjonsfag. Det valgt en 

organisatorisk tilnærming, der innhold kun er berørt i den grad det involverer praksis og pedagogikk 

og/eller fagdidaktikk. Forskrift for lektorutdanning 8-132 og Rammeplanen for lektorutdanning 8-13 

gir føringer for hva som anses som en kvalitativ god lærerutdanning, det betyr at denne sensuren i 

stor grad setter disse dokumentene som «vurderingskriterier». Imidlertid er det tidvis også 

nødvendig å problematisere disse «vurderingskriteriene».  

Avgrensning: Jeg har ikke gjort en vurdering av om læringsutbyttebeskrivelsene for praksis er aktivt 

arbeidet med. 

Metode 
Denne rapporten har tre ulike type informasjonskilder som utgangspunkt: 1) programplan og 

emnebeskrivelser 2) samtaler med pedagog, fagdidaktikere, representant for administrasjonen, 

studenter på ulike trinn i lektorprogrammet og lærere ved en praksisskole og 3) informasjon som er 

sent skolene i forbindelse med praksis. Informasjon til skolene om praksis har gitt et utfyllende bilde 

av praksis, men trekkes i liten grad inn i beskrivelsene/vurderingene under. 

Etter en første lesning av programplan og emnebeskrivelser utarbeidet jeg en samtaleguide (se 

vedlegg 1) som fungerte som et utgangspunkt for alle samtalene. Samtaleguiden ble sendt ut i 

forkant slik at deltakerne hadde mulighet til å forberede seg. Samtalene ble etter samtykke tatt opp 

på bånd, og jeg skrev referat fra disse.  

1 Rammeplanen: https://www.uhr.no/_f/p1/i4d4335f1-1715-4f6e-ab44 0dca372d7488/lektorutdanning_8_13_vedtatt_13_11_2017.pdf 

2 Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13, FOR-2013-03-18-288,  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-18-288 
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2 

Utvalget av informanter (se tabell 1) og tidsplan for samtalene var i samarbeid med Marianne 

Jensen. Det er Fagutvalget for lektorutdanningen som har funnet fram til/valgt ut studentene, med 

utgangspunkt i at det skulle være omlag 6 studenter, fordelt på 2., 3. og 5. året. (4. års studentene 

var i praksis og 1. semesterstudentene har lite praksiserfaring.) Flere fagansatte som er direkte 

involvert i denne lektorutdanningen hadde fått tilbud om å delta, men hadde ikke mulighet 

(praksisbesøk m.m.). 

Navn Samtale varighet 

Pedagog Lars Petter Storm Torjussen 39 minutter 

Fagdidaktikere Mette Andresen 
Tom Klepaker 
Johan Kie 
Christoph Kirfel 
Odd Inge Steen (SV fakultetet invitert 
av Mette) 

55 minutter 

Studenter Hanne Østvik, 5. år 
Eirik Førde, 3. år 
Thea Bårdsen, 2. år 
Stian Lyngholm, 3. år 
Henrik Engelsen, 5. år 
Vilde Norderval, 5. år 

67 minutter 

Praksisskole Maria Olsen (praksiskoordinator) 
Terje Haugen Lie 
Anne Bjørnestad 

75 minutter 

Praksisadministrasjon 
(stedfortreder) 

Marit Bjerke 20 minutter 

Tabell 1.  Deltakere i samtalene og samtalenes varighet 

Jeg utførte en forenklet tematisk analyse av referatene og emnebeskrivelsene. Disse tema gir 

overskriftene under Funn. Temaene ble justert gjennom prosessen med lesing og referatskriving. 

Noen av temaene er gjennomgående i samtalene. Andre tas opp av enkelte (for eksempel 

studentene) eller ved kritisk lesing av emnebeskrivelsene fordi jeg anser disse for å ha betydning for 

lektorprogrammet. Det er selvsagt mulig å dele materialet inn på andre måter og deler av det som 

beskrives kan tilordnes flere tema. I Funn holder jeg frem hva de ulike aktør-posisjonene uttrykker, 

men uten å tilskrive utsagn direkte til person.  

Ved enden av hvert tema gjør jeg enkelte vurderinger og/eller løfter også opp noen spørsmål til 

diskusjon. 

Fagpersonale – faglige ansatte på universitetet som deltok i samtalen (skiller ikke mellom 

fagdidaktikere og pedagog). Fagansatte brukes om faglig ansatte ved universitet generelt. 

Praksisveileder – faglig ansatt på praksisskole (skiller ikke på hva som sies av koordinator og veileder) 
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Funn 
I samtalene med fagpersonalet og praksisveilederne skilles det ikke alltid på hva som er 

problemstillinger knyttet til PPU og hva som er knyttet til lektorprogrammet. Studieprogrammene 

ses ofte i sammenheng – og tidvis undervises studentene sammen. Jeg har gruppert funnene, totalt 

åtte. De har noe varierende omfang, der «gjennomføring av praksis» er delt inn i undertema.  

1. Praksis uten studiepoeng
Praksis har ikke egne studiepoeng og kommer dermed i tillegg til det øvrige studentene skal gjøre. 

Dette problemet tas opp i de fleste samtalene fordi det skaper en del utfordringer for eksempel i 

hvem som har ansvar for praksis og for hvordan praksis skal gjennomføres i kombinasjon med 

disiplinfag. Praksis er ressurskrevende for universitet og praksisskolene og det krever likeledes mye 

tid og innsats fra studentene. Rammeplanen fremhever praksis som en viktig arena for læring. At 

praksis er viktig er hevet over enhver tvil, samtidig har det ikke den «statusen» som kommer med 

studiepoeng. Dette et strukturelt problem for alle lærerutdanningene. Likevel er det viktig å ta opp i 

denne sammenhengen fordi det gir føringer for forholdet mellom disiplinfag, profesjonsfag og 

praksis, se også under emnebeskrivelser (3) og gjennomføring av praksis (8). 

2. Samarbeid om praksis som emne
Praksisemnene «eies» av praksisutvalget. De ulike aktørene som er involvert i MN-

lektorprogrammet er sprett over ulike fakultet i tillegg til praksisfeltet. Det er dermed en krevende 

situasjon for de fagansatte å få til en god integrasjon. Det etterlyses møteplasser for å kunne 

diskutere seg frem til god sammenheng. Per i dag er det få strukturelle og fysiske møteplasser. 

Studentene fremhever også at det kan i noen tilfeller være fornuftig å samarbeide med 

lektorstudenter på HF – for eksempel om det å kunne planlegge for tverrfaglig undervisning jfr. 

Fagfornyelsen.  

Vurdering: Forventningene i Rammeplanen er at praksis skal fremstå som en integrert del av studiet. 

Skal en skape en utdanning som i realiteten er integrert, krever det at de ulike aktørene snakker 

sammen om både innhold og struktur. Når en på universitetsnivå har valgt disiplinfaglige fakultet (i 

motsetning til å ha en organisering basert på studieprogram) får det føringer på plannivå 

(programplan og emnebeskrivelser). Programplan og emnebeskrivelser får da en helt sentral rolle i 

det å holde studiet sammen (se også under). Det betyr, slik jeg ser det, at det bør være et utstrakt 

samarbeid på tvers i forhold til planarbeid – og konkretisering av planene (for eksempel form og 

innhold i obligatoriske oppgaver).  

3. Emnebeskrivelsene for praksis
Dette er dokumenter som angir læringsutbyttebeskrivelser og vurdering. Dokumentene legger opp 

til en progresjon for studentenes praksisopplæring. Dette er dokumenter som i svært liten grad 

brukes aktivt, dette er gjennomgående i alle de gjennomførte samtalene. De styrer ikke det som 

skjer i praksisopplæringen direkte, og brukes ikke aktivt av faglærere eller praksisveiledere konkret 

når vurdering gjøres. Emnebeskrivelsene brukes indirekte gjennom at de delvis brytes ned og brukes 

som vurderingskriterier som sendes praksisskolene i eget skriv (for eksempel KOPRA102). 

Totalt sett dekker emnebeskrivelsene det som står under læringsutbytte i Rammeplanen. Det er dog 

et spørsmål om ord som for eksempel «elevmedvirkning» og «temaundervisning» bør inn i lys av nye 

læreplaner. Min lesing av emnebeskrivelsene viser at de er omfattende for kortpraksis. For eksempel 

KOPRA101 har 8 læringsutbyttebeskrivelser (studentene er 5 dager på skolen). Ikke alle er like enkle 

å konkretisere ut over det opplagte, for eksempel ferdigheten «studenten kan kommunisere med 

elever og lærerkollegaer» i KOPRA101.  

12



4 

Vurdering/spørsmål: Dette er viktige dokumenter fordi de skal være førende for det som skjer i 

praksis. Dette er også dokument der alle perspektivene i lektorprogrammet skal møtes, og alle 

aktørene i lektorutdanningen vil direkte eller indirekte måtte forholde seg til disse emnene. Kan det 

være en ide i større grad å involvere praksisfeltet i skrivingen av disse emnebeskrivelsene slik at de 

oppleves mer relevante for praksisfeltet? Kan disse dokumentene brukes mer aktivt i opplæringen 

av studenter, for eksempel i for- og etterarbeid til praksis?  

4. Sammenknytting av teori og praksis, oppgaver … og arbeidsbelastning.
Studentene får med seg oppgaver til hver praksisperiode, for eksempel at de skal observere noe 

særskilt (KOPRA102). Disse oppgavene er gitt av fagansatte og tas opp i etterkant av praksis, gjerne 

på etterarbeidsdager. Slik jeg forstår det er noe av den viktigste funksjonen til disse oppgavene å 

skape en sammenheng mellom teori og praksis.  

Fagpersonalet fremhever at de oppgaver som gis i pedagogikk og didaktikk fungerer rimelig godt for 

å få studentene til å reflektere over praksis. Fagdidaktikerne påpeker også at de å kunne ta 

utgangspunkt i praksiserfaringer kan ivaretas godt, spesielt i 15-studiepoengsemnet som er fordelt 

høst og vår i 7. og 8. semester.  

Studentene på sin side mener at det i stor grad blir for mye oppmerksomhet rundt oppgavene i 

praksis (spesielt i KOPRA-emnene og i 8. semester) og at dette går på bekostning av det å være og 

lære i praksis. Oppgavene diskuteres i liten grad med praksisveiledere, og de mister dermed noe av 

den potensielle funksjonen som et objekt som kan være bindeledd mellom praksis og campus.  

Aksjonsforskningsprosjektet fremheves av studentene som svært lærerikt og relevant, men det er 

mye arbeid som skal gjøres på kort tid. Studentene foreslår at dette prosjektet introduseres i 

høstsemesteret, slik at de får bedre tid til å gjøre aksjoner – og lære av de. 

Studentene fremhever at profesjonsfag i stor grad handler om modning. Det betyr at valg av 

oppgaver (form og innhold) er av avgjørende betydning for å stimulere «modningen» og 

transformasjon fra student til lærer. 

Praksisveilederne synes ikke være involvert i oppgavene som gis av fagansatte. Oppgavene ser ut til 

å være et forhold mellom campus og stundet(ene). Praksisveiledere fremhever viktigheten av å la 

studentene få gjøre egne erfaringer av den komplekse virkeligheten som praksis er, og viktigheten å 

anerkjenne at praksis er noe annet enn anvendt pedagogikk eller didaktikk. Det uforutsigbare som er 

en sentral del av skolen må erfares. Når studenter må tilbake til universitet for å delta i undervisning 

får de i mindre grad (enn PPU) erfaring med helheten. Praksisveilederne fremhever viktigheten av at 

studenter arbeider med å se hensikten bak de verktøyene de bruker i praksis og det å kunne 

planlegge med langsiktige mål for øyet – dette er områder der er viktig at didaktikk og pedagogikk 

hjelper studenter med å løfte blikket fra øyeblikkspraksisen.  

Et annet moment som kom opp i samtale med studenter og praksisveiledere er at en i større grad 

kan simulere situasjoner på campus som likner reelle undervisningssituasjoner, for eksempel 

presentasjoner eller veiledning av grupper, der det gis tilbakemeldinger. I praksissituasjoner i skolen 

er det så mye som skjer samtidig at det å kunne «multitaske» og handle raskt er viktig. Dermed kan 

det være viktig å «øve» når kompleksiteten er redusert.  

Vurdering/spørsmål: Dette er et sentralt punkt i rammeplanen å få til god integrasjon mellom de 

ulike elementene i utdanningen. Dersom det skal være god integrasjon krever vel det at 

praksisveiledere/skole også er med i samtalene rundt oppgavene? Kan det tenkes at «oppgaver» i 

større grad springer ut fra studentens opplevde praksiserfaringer (innen et gitt tema) – som kan 
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diskuteres med praksisveileder? Det bør også vurderes om undervisningen på campus i enda større 

grad enn i dag, bør bidra til å skape en bro mellom teori og praksis. 

Et annet spørsmål som bør vurderes er den totale mengde arbeid som pålegges studentene. Dette 

bildet kompliseres ytterligere fordi de har disiplinfag som ikke tar hensyn til studentenes 

arbeidsbelastning i praksis. Hvordan kan oppgavene være et middel til å utvikle en reflektert og 

kunnskapsbasert praksis, men der det ikke blir en så stor belastning på studentene at de blir 

«instrumentelle» oppgaveskrivere? 

5. Praksisskoler/skoleslag
Forskriften sier «Studentene skal ha praksis både på ungdomsskole og i videregående opplæring. Det 

skal sikres at studenter med fagbakgrunn i fellesfagene i videregående opplæring møter elever på 

ulike studieprogrammer i løpet av praksisopplæringen.»  

Studiet legger opp til at studentene får erfaring både fra ungdomsskole og videregående. Dette ses 

som viktig. Derimot ser ut til å være vanskelig å systematisk gjennomføre at studenter får erfaring 

med å undervise yrkesfag. Dette er heller ikke noe som ble tatt opp i samtalene.  

Vurdering/spørsmål: «Alle» er enige om at det er viktig at studentene får erfaringer med ulike 

skoleslag, derimot virker det litt tilfeldig om de får erfaring med å yrkesrette fellesfagene 

matematikk og naturfag. Fordi det er vanskelig å sikre at studenter får langpraksis på videregående 

skoler med yrkesfaglige studieprogram, og at veileder underviser på slike program – kan det være en 

løsning at yrkesretting av matematikk/naturfag gjøres til gjenstand for tema i en kortpraksisperiode? 

6. Informasjon og administrasjon
God informasjon til skolen, fagansatte og studenter er viktig, og administrasjonen jobber med 

rutiner og at info vedrørende praksis skal være klar og tydelig. Det er imidlertid krevende for skoler 

at det er så mange ulike praksisperioder – noe som også henger sammen med organiseringen av 

disiplinfagene i universitetets lektorprogram i tillegg til kort- og langpraksis. 

Studentene viser til opplevelser der de møter veiledere som har fått lite informasjon, og at det 

dermed blir studenten som får i oppgave å «fortelle» til praksisveileder. Dette er ikke nødvendigvis 

UiB sitt problem – problemet kan ligge på informasjonsflyten på skolen.  

Jeg har gått gjennom dokumenter som er sendt til skolen angående KOPRA102 og LAPRA101. 

Vurdering: Det som kan jobbes med er at den informasjon som gis er tydelig og entydig, spesielt der 

flere dokumenter omhandler det samme. 

7. Når studenten trenger ekstra støtte. Tvilstilfeller.
På dette punktet er fagpersonalet og praksisveiledere enige. Det fungerer godt i de situasjoner der 

en må gjøre ekstra vurderinger av studentens innsats i praksis. Samarbeidet med administrasjonen 

er godt. 
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8. Gjennomføring av praksis

Gruppestørrelse i praksis 

I kortpraksisperiodene er det grupper á 4-5 studenter mens det i langpraksis er 1-2 studenter. 

Idealet i langpraksis ser ut til å være individuell praksis fordi dette gjenspeiler en mer autentisk 

opplevelse av det å være lærer. Dette er et syn som kommer sterkt til uttrykk blant fagdidaktikerne. 

Praksisveilederne fremhever at det er gunstig med pargrupper fordi det er nyttig for studenter å øve 

seg på å gi tilbakemelding til hverandre og dette fungerer som en form for kollegaveiledning. Det har 

vært diskutert å øke gruppestørrelsen noe fordi det er stort trykk på praksisplasser. 

Vurdering: Praksis bør gi studentene mulighet til å øve praktiske ferdigheter og erverve seg 

erfaringsbasert kunnskap om undervisning og læring – i tillegg til alt det andre som foregår på en 

skole. Det betyr at idealet om å ha et fag felles med en medstudent og et fag alene vil gi studentene 

maksimal mulighet til å lære i praksis. Forskriften fremhever også at studentene skal ha en lengere, 

sammenhengende periode der de har anledning til utøve et selvstendig opplæringsansvar. 

For- og etterarbeid og campusdager 

Alle praksisperioder har for- og etterarbeidsdager som «bokføres» som praksisdager. I tillegg er det 

campusdager knyttet til langpraksisperiodene – som også regnes som praksis. For- og etterarbeid 

«eies» i stor grad av pedagogikk. På dette punktet retter studentene til dels sterk kritikk mot dagens 

opplegg, og de beskriver oppleggene som for lite konkrete, lite strukturerte og i for liten grad rettet 

mot praksis. Slik det er nå fremholder de at forarbeid fremstår som forberedelse til å skrive oppgave. 

Samtidig mener de at ideen med slike dager er god, men at oppleggene bør bli mer praksisrelevante 

og strukturerte (tid og innhold). De har flere konstruktive forslag:  

 klargjøre hva som skal skje i praksis og forventninger til studentene  (emnebeskrivelse)

 jobbe med veiledning (ta imot og bestille)

 forberede seg på å være aktive i praksissituasjonen – ta ansvar og henvende seg til

praksisveileder og elever

Campusdager mener studentene har et stort potensiale, men slik det er nå er dette potensialet 

uutnyttet. Det «skjer» for lite.  Studentene ønsker mer input som kan skape større dybde i 

diskusjonene. De anser diskusjonene som viktige og verdifulle, men for at det ikke skal bli 

resirkulering av meninger i studentgruppene er det viktig å bringe inn fagkompetanse. 

Tverrfaglighet/Temabasert undervisning ses også som mulig å knytte inn på slike dager – for 

eksempel i samarbeid med lektorstudenter på HF. 

Vurdering/Spørsmål: Dette er kanskje det området der det er lettest å få til endringer, fordi 

strukturen for- og etterarbeid ligger på plass, og hensikten er god. Dette er dager som bør fungere 

som et bindeledd mellom praksisfeltet og campus. Så kanskje praksisfeltet også bør få innflytelse på 

disse dagene? – eller i alle fall, at noen fra praksisfeltet gir innspill til studentenes 

øvelser/diskusjoner? 

Veiledning/Praksisbesøk - vurdering 

I følge rammeplanen er det forventing om at vurderingen av studentens praksis skal være et felles 

ansvarsområde (s. 16). Jeg skiller ikke her skarpt mellom veiledning – som kan ses som 

underveisvurdering og sluttvurdering (godkjenning). Ved UiB praktiseres det praksisbesøk som skal 

godkjennes («påhør») samt at praksislærer gir en vurdering. Praksisbesøk er lagt til 

langpraksisperiodene i 7. og 8. semester. Hver student skal normalt få 4 besøk (3 av fagdidaktikere 
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og 1 av pedagog), praksisadministrasjonen fordeler besøk på fag og så fordeles besøkene på 

fagpersonalet. Et viktig prinsipp for fagdidaktikerne er at studentene får besøk av fagdidaktiker i eget 

fag, dette er spesielt viktig i naturfagene. For fagdidaktikerne er besøkene til individuelle studenter 

(ikke besøk av grupper). Ofte legges dette besøket til 8. semester (videregående). Fagpersonalet 

beskriver i stor grad samme system for oppfølging og veiledning når de er på praksisbesøk. Det 

gjennomføres en samtale i forkant av undervisning, undervisning observeres og så er det en 

personlig etterveiledning sammen med praksislærer og eventuelt en særskilt samtale med 

praksislærer. Praksisbesøk settes noen ganger ut til eksterne, spesielt i fag med mange studenter. 

Dette påpekes som en lite ønskelig situasjon av fagpersonalet. For pedagogene er det knyttet en del 

utfordringer til praksis fordi de har mange studenter å forholde seg til: det gjør at besøket kan være 

til en student en ikke kjenner og ikke vet hva som er studentens lærerfaglige styrker og svakheter. 

Det å gjøre vurderinger av studentens kompetanse basert på et kort besøk bør i så måte 

problematiseres. Fagpersonalet beskriver majoriteten av studenter som dyktige. 

Studentene tar opp at det er ulik kvalitet på praksisveilederne, men sier at dette også delvis handler 

om egen kompetanse i å tydeliggjøre forventninger til veiledning (se forarbeid til praksis). 

Studentene tok ikke opp «besøk» som tema, dermed er det å anta at det ikke oppleves som 

problematisk. Studentene fremhever at det kan være gunstig med en agenda for 

veiledningssamtalene.   

Praksisveilederne fremholder at det å veilede pargrupper fungerer godt, det gir studentene god 

trening i å gi og få tilbakemeldinger. Dette er en øvelse til å kunne delta i kollegaveiledning.  

Et av vurderingskriteriene er at det skal være 100% deltakelse i praksis (inkludert for- og 

etterarbeid). Dette oppleves som manglende tillit fra studentenes side, og at studentene blir «elev-

gjorte» og studiet praktiserer ikke det som er vanlig for læreres fravær (fra samtale med 

praksislærere). Selv om både praksislærere og studenter forstår at det må være grenser, og at disse 

må håndheves, fremstår det som om det er lite rom for skjønn.  

Praksisveilederne har et avbalansert forhold til UiB sine vurderingskriterier. Og bruker i stor grad 

eget skjønn når det vurderes. Sentrale element i dette er bl.a. studentens engasjement for 

deltakelse i undervisning, interesse av å bli kjent med /«se» elevene og det å være der for elevene 

samt at de kan samarbeide med kollegaer. 

Vurdering/spørsmål: Det ser ut til at veiledning i hovedsak fungerer, men se forslag til endring av 

forarbeid. Det legges opp til grundig vurdering av studentene i praksis. Fagpersonalet beskriver i stor 

grad praksisbesøk på lik måte. Det er imidlertid et sprik mellom det som er intensjon for antall besøk 

og det som er mulig å få til ut fra ressurser. Dermed er det et spørsmål om antallet besøk bør 

reduseres og eventuelt om fagdidaktikerne besøker pargrupper og ikke individuelle studenter.  

Kortpraksisperiodene spesielt 

Praksis skal fordeles over fire år, og rammeplanen forventer at det skal være en progresjon i 

praksisopplæringen. MN-lektorstudentene har 7 dager praksis i semester 1, 3 og 5 (KOPRA-emnene). 

Disse praksisperiodene er knyttet til emner i pedagogikk og i semester 3 og 5 også til emne i 

fagdidaktikk. To av dagene er satt av til for- og etterarbeid på campus. I semester 3 og 5 skal 

studentene velge når de skal ta praksisdagene (fleksibel praksis). 

Fagdidaktikerne har ingen sterke syn på KOPRA-emnene. I alle de andre samtalene kommer det frem 

at KOPRA-emnene oppfattes som «observasjon», som for lite konkrete med ulne forventninger til 
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studentene, og at de mangler reell progresjon. Det ser ut til å være et viktig prinsipp at studenter 

ikke skal «presses» til undervisning dersom de føler seg utrygge. Men som praksisveileder og 

studenter påpeker er det viktig å få prøve seg – og det er viktig å ha noe konkret og felles som 

utgangspunkt for samtale. Når studentene får lite egne erfaringer med undervisningsarbeid i de 

første praksisperiodene blir overgangen til langpraksisperiodene stor. Studentene foreslo at en av 

kortpraksisperiodene kunne utvides med en uke slik at det ble mer tid til å gjøre praktiske erfaringer 

med undervisningsarbeid selv – det «å gjøre» lærerjobben. 

Studentene var noe delt i synet på om fleksibel praksis fungerte godt. Det som kom frem i samtalen 

er at studentene i stor grad opplever en konflikt mellom det å være i praksis og det å delta i sine 

disiplinfaglige emner. De opplever at disiplinfagene tar lite hensyn til praksis. 

Vurdering: dette punktet bør ses i sammenheng med en eventuell revisjon av emnebeskrivelsene for 

praksis. Progresjonen bør etter min mening tydeliggjøres – det samme med forventningene til 

studentene. Det grunnleggende problemet med at studentene blir dratt mellom det å være i praksis 

og det å delta i sine disiplinfaglige emner, er det ikke helt enkelt å se hvordan skal løses. Første steg 

kan kanskje være å akseptere dette som et reelt problem som kan forringe en viktig del av studiet. 

Oppsummering og anbefalinger 
 Praksis som eget emne hadde løst en del av problemene som fremkommer i denne

sensuren. Det hadde gitt en selvstendig berettigelse til praksis og kunne vært med på å løfte

statusen til praksis. Jeg foreslår at Universitet i Bergen setter dette på dagsorden til

Departement og UHR.

 Flere møteplasser for de som er involvert i lektorutdanningen inkludert praksisfeltet kan

styrke det samarbeidet som er nødvendig til å skape en utdanning som i realiteten er

integrert. Dette må ses i sammenheng med neste punkt:

 Gjennomgang av emnebeskrivelser for praksis med hensyn på klarhet, progresjon,

integrasjon og arbeidsmengde er nødvendig, se punkt 3, 4, 5 og 8.

 Praksisgruppestørrelse bør ikke endres, det kan vurderes om gruppestørrelse i KOPRA102 og

KOPRA103 bør reduseres slik at det blir enklere for studentene å få slippe til med (korte)

undervisningsopplegg, se punkt 8.

 Det bør gjøres endringer i form og innhold i for- og etterarbeid samt campusdager, se punkt

8.

 Lektorprogrammet har en utfordring ved at det er lagt over flere fakultet, der disiplinfagene

og skolen som praksisarena ser ut til å komme i «konflikt» med hverandre i kampen om

studentenes tid.
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9 

Vedlegg 1 

Programsensur UIB sin lektorutdanning i naturvitenskap og matematikk (MAMN-LÆRE) 

Tema til samtale 31. oktober 2018.  

Fordi lærerutdanning involverer mange aktører og faglige komponenter som til sammen skal skape 

en god utdanning, velger jeg å fokusere på praksis og sammenhengen mellom opplæring i praksis og 

på campus i denne runden. Etter samtaler og gjennomgang av dokumentene kommer jeg til å skrive 

en rapport. Denne rapporten sendes til høring blant de som deltok i samtalene.  

For å få mest mulig nøyaktig gjengivelse av synspunkter bruker jeg lydopptaker undersamtalene. 

Disse opptakene skal kun brukes som støtte for å skrive rapporten og slettes etterpå. 

Praksis og sammenheng mellom praksis og det som skjer på campus 

Praksis er organisert med et visst antall dager på ulike trinn og hver av periodene har litt ulike fokus. 
I semester 1, 3, 5 er praksisemnet lagt sammen med et studiepoengfestet emne i pedagogikk 
og/eller didaktikk. Semester 7 og 8 er «profesjonsåret»: 

Hvordan er erfaringene med dagens organisering og innhold? 
Stikkord kan være:  

 spredning av praksisdager (år) (sammenheng og progresjon)

 oppfølging av mål og innhold for praksis (emnebeskrivelsene) på campus og i praksis

 vurdering av praksis og vurderingskriterier

 veiledning i praksis (korte og lange perioder)

 praksisbesøk (forberedelse, gjennomføring og etterarbeid)

 disiplinfagenes rolle for å forberede studenter faglig til praksis

 opplevelse av sammenheng mellom praksis og campus, for eksempel
o i perspektiv og sentrale begrep
o oppgaver med utgangspunkt i praksis med campusemne som «ansvarlig»
o «verktøy» som innføres på campus (for eksempel observasjonsskjema og maler for

planlegging)

Er det noe dere tenker bør endres? Eventuelt hva? 

Ås, 26. okt. 

Gerd Johansen 
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Programsensor lektorprogram MN UiB 2018-21 

• forslag til fokusområder

Sammenhenger og progresjon

• fag og profesjonsfag
• opplæring i praksisfeltet og på campus

o Praksis er høsten 2018 aktualisert gjennom flaskehalsutvalget og mulig endring i
lengder på kort og langpraksisperioder. kan da komme ny diskusjon om
progresjon i praksiskomptanser og tema for ulike praksisperioder.
Flaskehalsutvalget foreslår også å legge ned praksis som egne emner for å
knytte praksis tettere til undervisning i emner på campus.

• planverk (bl.a. kompetansemål) og undervisningen
o Eks det samiske og det flerkulturelle i elevgruppen

Metodiske tilnærming til tema utvikles etterhvert 

• kan gjerne ‘bestille’ samtaler med aktører og tilgang til relevante dokumenter og planer
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INF100 inn i 1. eller 2. semester i stedet for et mastervalgemne - skisse 

Master i fysikk med matematikk – nåværende plan 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 PHYSDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210  
PHYS113 PHYS109/119 7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS114 PHYS118 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 PHYS112 7 dager  

1V 2 MAT112 PHYS111 MAT121 
1H 1 PEDA120 STAT110 MAT111 7 dager  

Master i fysikk med matematikk – INF100 i 1. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 PHYSDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210  
PHYS113 PHYS109/119 7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS114 PHYS118 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 PHYS112 7 dager  

1V 2 MAT112 PHYS111 MAT121 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT111 7 dager  

Master i fysikk med matematikk – INF100 i 2. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 PHYSDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg PHYS118 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210  
PHYS113 PHYS109/119 7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS114 MAT121 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 PHYS112 7 dager  

1V 2 MAT112 PHYS111 INF100 
1H 1 PEDA120 STAT110 MAT111 7 dager  

Slettet: mastervalg

Slettet: STAT110

Slettet: Mastervalg

Kommentert [MJ1]: Utveksling kan bli vanskeligere 

Slettet: PHYS118

Slettet: MAT121
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Master i matematikk med fysikk – nåværende plan 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg PHYS109/119 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 PHYSDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg mastervalg 
3H 5 PEDA

122  
MATDID

210 
PHYS113 mastervalg 7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS114 PHYS118 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 PHYS112 7 dager  

1V 2 MAT112 PHYS111 MAT121 
1H 1 PEDA120 STAT110 MAT111 7 dager  

Master i matematikk med fysikk – INF100 i 1. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg STAT110 PHYS109/119 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 PHYSDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg mastervalg 
3H 5 PEDA

122  
MATDID

210 
PHYS113 mastervalg 7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS114 PHYS118 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 PHYS112 7 dager  

1V 2 MAT112 PHYS111 MAT121 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT111 7 dager  

Master i matematikk med fysikk – INF100 i 2. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg PHYS109/119 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 PHYSDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg PHYS118 
3H 5 PEDA

122  
MATDID

210 
PHYS113 mastervalg 7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS114 MAT121 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 PHYS112 7 dager  

1V 2 MAT112 PHYS111 INF100 
1H 1 PEDA120 STAT110 MAT111 7 dager  

Slettet: mastervalg

Slettet: STAT110

Slettet: mastervalg

Kommentert [MJ2]: Utveksling kan bli vanskeligere 

Slettet: PHYS118

Slettet: MAT121
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Master i kjemi med biologi – nåværende plan 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg BIO/MOLXXX mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 KJEMDID220 BIODID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
KJEM210 KJEM131 7 dager  

2V 4 KJEM123 MOL100 BIO104 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
BIO102 KJEM120 7 dager  

1V 2 BIO101 KJEM110 KJEM130 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT101/111 7 dager  

Master i kjemi med biologi – INF100 i 1. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg BIO/MOLXXX BIO100 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 KJEMDID220 BIODID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
KJEM210 KJEM131 7 dager  

2V 4 KJEM123 MOL100 BIO104 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
BIO102 KJEM120 7 dager  

1V 2 BIO101 KJEM110 KJEM130 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT101/111 7 dager  

Master i kjemi med biologi – INF100 i 2. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg BIO/MOLXXX mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 KJEMDID220 BIODID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil MOL100 
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
KJEM210 KJEM131 7 dager  

2V 4 KJEM123 KJEM130 BIO104 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
BIO102 KJEM120 7 dager  

1V 2 BIO101 KJEM110 INF100 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT101/111 7 dager  

Slettet: mastervalg

Slettet: BIO100

Slettet: mastervalg

Kommentert [MJ3]: Utveksling bli enda vanskeligere enn det er 
nå 

Slettet: MOL100

Slettet: KJEM130
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Master i biologi med kjemi – nåværende plan 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 KJEMDID220 BIODID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM202 Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
Valg KJEM131 7 dager  

2V 4 BIO103 BIO104 MOL100 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
BIO102 KJEM120 7 dager  

1V 2 BIO101 KJEM110 KJEM130 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT101/111 7 dager  

Master i biologi med kjemi – INF100 i 1. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 KJEMDID220 BIODID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM202 Ex.phil Valg 
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
BIO100 KJEM131 7 dager  

2V 4 BIO103 BIO104 MOL100 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
BIO102 KJEM120 7 dager  

1V 2 BIO101 KJEM110 KJEM130 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT101/111 7 dager  

Master i biologi med kjemi – INF100 i 2. sem
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 KJEMDID220 BIODID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Valg Ex.phil KJEM130 
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
KJEM210 KJEM131 7 dager  

2V 4 BIO103 BIO104 MOL100  
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
BIO102 KJEM120 7 dager  

1V 2 BIO101 KJEM110 INF100 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT101/111 7 dager  

Slettet: mastervalg

Slettet: Valg

Slettet: BIO100

Slettet: KJEM202

Slettet: Valg

Slettet: KJEM130
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Master i matematikk med kjemi – nåværende plan 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
mastervalg KJEM120 7 dager 

2V 4 KJEM202 MOL100 MAT131 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 KJEM131 7 dager  

1V 2 MAT112 MAT121 KJEM130 
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT111 7 dager  

Master i matematikk med kjemi – INF100 inn i 1. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg KJEM202 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
mastervalg KJEM131 7 dager 

2V 4 KJEM130 MOL100 MAT131 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 KJEM120 7 dager  

1V 2 MAT112 MAT121 KJEM110 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT111 7 dager  

Master i matematikk med kjemi – INF100 inn i 2. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg KJEM202 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
mastervalg KJEM120 7 dager 

2V 4 MAT121 MOL100 MAT131 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 KJEM131 7 dager  

1V 2 MAT112 INF100 KJEM130 
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT111 7 dager  

Slettet: mastervalg

Slettet: KJEM120

Slettet: KJEM202

Slettet: KJEM131

Slettet: KJEM130

Slettet: KJEM110

Slettet: mastervalg

Slettet: KJEM202

Slettet: MAT121
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Master i kjemi med matematikk – nåværende plan 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 MAT221 mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
KJEM210 STAT110 7 dager  

2V 4 KJEM123 Valg MAT131 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
KJEM120 KJEM131 7 dager  

1V 2 KJEM130 MAT121 MAT112 
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT111 7 dager  

Master i kjemi med matematikk – INF100 i 1. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 MAT221 mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil Valg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
KJEM210 STAT110 7 dager  

2V 4 KJEM123 MAT121 MAT131 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
KJEM120 KJEM131 7 dager  

1V 2 KJEM130 KJEM110 MAT112 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT111 7 dager  

Master i kjemi med matematikk – INF100 i 2. sem
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 MAT221 mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil Valg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
KJEM210 STAT110 7 dager  

2V 4 KJEM123 MAT121 MAT131 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
KJEM120 KJEM131 7 dager  

1V 2 KJEM130 INF100 MAT112 
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT111 7 dager  

Slettet: mastervalg

Slettet: Valg

Slettet: MAT121

Slettet: KJEM110

Slettet: mastervalg

Slettet: Valg

Slettet: MAT121

28



Master i biologi med matematikk – nåværende plan 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 MAT131 Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
Valg STAT110 7 dager  

2V 4 BIO103 BIO104 MOL100 
2H 3 PEDA

121  
NATDID

210 
BIO102 MAT221 7 dager  

1V 2 BIO101 MAT121 MAT112 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111 7 dager  

Master i biologi med matematikk – INF100 i 1. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 MAT131 Ex.phil Valg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
MAT221 STAT110 7 dager  

2V 4 BIO103 BIO104 MOL100 
2H 3 PEDA

121  
NATDID

210 
BIO102 BIO100 7 dager  

1V 2 BIO101 MAT121 MAT112 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT111 7 dager  

Master i biologi med matematikk – INF100 i 2. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 MAT131 Ex.phil MOL100 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
Valg STAT110 7 dager  

2V 4 BIO103 BIO104 MAT121 
2H 3 PEDA

121  
NATDID

210 
BIO102 MAT221 7 dager  

1V 2 BIO101 INF100 MAT112 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111 7 dager  

Slettet: mastervalg

Slettet: Valg

Slettet: MAT221

Slettet: BIO100

Slettet: mastervalg

Slettet: MOL100

Slettet: MAT121
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Master i matematikk med biologi – nåværende plan 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg BIO/MOLXXX 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
STAT110 mastervalg 7 dager 

2V 4 MAT131 MOL100 BIO104 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 BIO102 7 dager  

1V 2 MAT112 MAT121 BIO101 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111 7 dager  

Master i matematikk med biologi – INF100 i 1. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg STAT110 BIO/MOLXXX 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
BIO100 mastervalg 7 dager 

2V 4 MAT131 MOL100 BIO104 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 BIO102 7 dager  

1V 2 MAT112 MAT121 BIO101 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT111 7 dager  

Master i matematikk med biologi – INF100 i 2. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg BIO/MOLXXX 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil Valg MOL100 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
STAT110 mastervalg 7 dager 

2V 4 MAT131 MAT121 BIO104 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
MAT212 BIO102 7 dager  

1V 2 MAT112 INF100 BIO101 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111 7 dager  

Slettet: mastervalg

Slettet: STAT110

Slettet: BIO100

Slettet: mastervalg

Slettet: MOL100

Slettet: MAT121
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Master i matematikk med naturfag – nåværende plan 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 NATDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil KJEM110/130 Valg - naturfag 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
mastervalg KJEM100/110 7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS102 mastervalg 
2H 3 PEDA

121  
NATDID

210 
MAT212 PHYS101 7 dager  

1V 2 MAT112 MAT121 BIO101 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111 7 dager  

Master i matematikk med naturfag – INF100 i 1. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg BIO100 STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 NATDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil KJEM110/130 Valg - naturfag 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
mastervalg KJEM100/110 7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS102 mastervalg 
2H 3 PEDA

121  
NATDID

210 
MAT212 PHYS101 7 dager  

1V 2 MAT112 MAT121 BIO101 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT111 7 dager  

Master i matematikk med naturfag – INF100 i 2. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 NATDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Ex.phil KJEM110/130 Valg - naturfag 
3H 5 PEDA

122 
MATDID

210 
mastervalg KJEM100/110 7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS102 MAT121 
2H 3 PEDA

121  
NATDID

210 
MAT212 PHYS101 7 dager  

1V 2 MAT112 INF100 BIO101 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111 7 dager  

Slettet: mastervalg

Slettet: BIO100

Slettet: mastervalg

Slettet: MAT121
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Master i geofag med kjemi – nåværende plan 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 GEOVDID220 KJEMDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Valg Ex.phil GEOV104 
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
GEOV103 GEOF100 7 dager  

2V 4 KJEM202 MOL100 GEOV111 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
KJEM131 KJEM120 7 dager  

1V 2 GEOV101 GEOV102 KJEM130 
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT101/111 7 dager  

Master i geofag med kjemi – INF100 i 1. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg KJEM131 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 GEOVDID220 KJEMDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Valg Ex.phil GEOV104 
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
GEOV103 GEOF100 7 dager  

2V 4 KJEM202 GEOV102 GEOV111 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
GEOV101 KJEM120 7 dager  

1V 2 KJEM110 MOL100 KJEM130 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT101/111 7 dager  

Master i geofag med kjemi – INF100 i 2. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg KJEM210 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager  
4H 7 GEOVDID220 KJEMDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 Valg Ex.phil GEOV104 
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
GEOV103 KJEM131  7 dager  

2V 4 KJEM130 MOL100 GEOV111 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
GEOF100 KJEM120 7 dager  

1V 2 KJEM110 GEOV102 INF100 
1H 1 PEDA120 GEOV101 MAT101/111 7 dager  

Slettet: mastervalg

Slettet: MOL100

Slettet: KJEM131

Slettet: GEOV102

Slettet: GEOV101

Slettet: mastervalg

Slettet: GEOF100

Slettet: KJEM202

Slettet: KJEM131

Slettet: KJEM130
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Master i kjemi med geofag – nåværende plan 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 GEOV103 mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 GEOVXXX 30 dager  
4H 7 GEOVDID220 KJEMDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
GEOF100 KJEM210 7 dager  

2V 4 KJEM123 Valg GEOV111 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
KJEM131 KJEM120 7 dager  

1V 2 KJEM110 GEOV102 KJEM130 
1H 1 PEDA120 GEOV101 MAT101/111 7 dager  

Master i kjemi med geofag – INF100 i 1. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 GEOV103 mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 GEOVXXX 30 dager  
4H 7 GEOVDID220 KJEMDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil Valg 
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
GEOF100 KJEM210 7 dager  

2V 4 KJEM123 GEOV102 GEOV111 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
KJEM131 KJEM120 7 dager  

1V 2 KJEM110 KJEM130 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT101/111 7 dager  

Master i kjemi med geofag – INF100 i 2. sem 
År  Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 GEOV103 mastervalg mastervalg 
4V 8 PEDA123 GEOVXXX 30 dager  
4H 7 GEOVDID220 KJEMDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil Valg 
3H 5 PEDA

122 
NATDID

211 
GEOF100 KJEM210 7 dager  

2V 4 KJEM123 GEOV102 GEOV111 
2H 3 PEDA

121 
NATDID

210 
KJEM131 KJEM120 7 dager  

1V 2 KJEM110 INF100 KJEM130 
1H 1 PEDA120 GEOV101 MAT101/111 7 dager  

Kommentert [MJ4]: Vanskelig å få til 

Slettet: mastervalg

Slettet: Valg

Kommentert [MJ5]: Ikke noe som passer inn 

Slettet: GEOV101

Slettet: KJEM110

Slettet: mastervalg

Slettet: Valg

Slettet: GEOV102
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Matematisk institutt 
Lektorutdanningsutvalget ved det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

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

Matematisk institutt 
Telefon 55582838 
post@math.uib.no 

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégt. 41, Realfagbygget 
Bergen 

Saksbehandler 
Marianne Jensen 
55582841 

side 1 av 3

Institutt for biovitenskap 
Institutt for geovitenskap 
Institutt for fysikk og teknologi 
Kjemisk institutt 
Matematisk institutt 

Fagkrav for opptak til PPU - realfag 

60 sp relevant utdanning i et fag er hva rammeplan for PPU setter som minstekrav for opptak til PPU. 
I fagkravene som er spesifisert for opptak til PPU ved UiB med realfag, har man i stor grad spesifisert 
hvilket innhold de 60 sp skal ha. For noen fag er innholdet mer spesifisert enn for andre.   

Lektorutdanningsutvalget (LU) ønsker at graden av spesifisering reduseres og at man legger seg på 
noenlunde samme nivå når det gjelder krav til spesifikt innhold for de 60 sp. 

Hvorfor? 

 For spesifikke krav til innhold kan føre til at vi mister dyktige realfagslektorer i skolen. Har vi råd
til det? Mister vi det overordnede målet av synet, mens vi finleser emnebeskrivelser fra tidligere
utdanning på jakt etter spesifikt faginnhold?

Det vil ikke være mulig gjennom fagutdanning å utstyre en lektor med absolutt all den
fagkunnskap han/hun vil kunne ha bruk for som lektor gjennom 40 år. Det vil alltid være områder
man må sette seg inn i på egen hånd. Fra og med 2019 er det krav om master for opptak til PPU.
Selv om masteren ikke nødvendigvis er i det aktuelle faget, sikrer sannsynligvis en mastergrad at
man har evnen til å sette seg inn i fagstoff på egenhånd. Innføringen av masterkravet kan derfor
kanskje gi større mulighet til å være mindre spesifikke når det gjelder innholdet som kreves.

 I 2018 ble det innført ettfagsordning i matematikk på PPU. Vi kan risikere at det også blir innført
ettfagsordning i andre realfag dersom studenttallet på PPU ikke økes. Søkere med to fag
prioriteres foran søkere med et fag. Dersom man kan åpne for at litt flere slipper gjennom
nåløyet i to fag, vil man kunne redusere antallet som tas opp kun med et fag. Det vil være å
foretrekke. Å utdanne lektorer kun i et fag er lite ønskelig. Det er svært vanskelig å få jobb kun

Referanse Dato 

2019/3682-MAJE 19.03.2019 
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med ett fag og skolene er lite positive til ordningen både når det gjelder praksis i løpet av studiet 
og i jobbsammenheng.  

 «Priser vi oss ut av markedet?»
PPU tilbys på de fleste universitet og høgskoler. På flere av høgskolene og noen universitet stilles
det svært få krav til innholdet i de sp som kreves, f.eks. i naturfag. Det gjelder bl.a. HVL, UiO,….
Ved at terskelen oppleves som urimelig høy ved UiB, forsvinner potensielle søkere til andre
institusjoner. Er det mulig å myke opp litt når det gjelder spesifisering av innhold, slik at litt flere
tar PPU ved UiB?

Hvem bestemmer hva fagkravene for opptak til PPU skal være? 

Fram til 2017 har det formelt vært Studiestyret ved fakultetet. I praksis har det vært instituttene som 
har fastsatt dette, gjennom vurdering av søkere og senere eksplisitt formulering av kravene for sitt 
fag. Fra 2018 er det nå UiBs overordnede styringsgruppe for lektorutdanningen som har siste ord, jfr. 
opptaksreglement: 

(2) Søkar må ha minimum 60 studiepoeng i eitt fag (eittfagsmodellen) eller to fag (tofagsmodellen)
som gir grunnlag for tilsetjing på trinn 5–13 i den norske skole og som UiB tilbyr fagdidaktikk i. For
skolefaget naturfag er minimumskravet 90 studiepoeng.
(3) Søkar må tilfredsstille fagkrava som blir stilte i det enkelte faget som utgjer opptaksgrunnlaget.
Fagkrava blir fastsette av styringsgruppa for lektorutdanninga.

Styringsgruppen sendte våren 2018 brev til fakultetene og ba om at eksisterende fagkrav ble 
gjennomgått/revidert med mål om å luke ut unødvendig strenge krav og sikre større grad av 
effektivisering, standardisering og likebehandling i opptaket. Fakultetet ba instituttene om å 
gjennomgå og evt. revidere krav for sitt fag. Resultatet av gjennomgangen ble at man for to av 
fagene (kjemi og naturfag) endte med å stille høyere krav til hvilket innhold som skal inngå, enn 
tidligere. Styringsgruppen har tatt endringene til etterretningen, men har vedtatt følgende: 

«I de tilfeller søkeres fagbakgrunn må vurderes av fagmiljøene gjøres dette i samråd med 
fagdidaktikerne som sikrer at fagbakgrunnen er relevant for skolefagene og eksisterende 
rammeplaner.» 

Videre prosess 

Revisjonsrunden våren 2018 ble ikke behandlet av LU. Siden LU er tettere på lektorutdanningen og 
dermed lettere ser konsekvensen av for innholdsspesifikke krav, vil vi nå følge opp denne saken.  

Vi ber instituttene drøfte følgende forslag sammen med sin(e) fagdidaktikerne/LU-representant: 

Forslag til fagkrav: (for om at alle fag unntatt naturfag følger denne malen) 
<FAG> 
Mastergrad i <FAG> som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved UiB. Eller: Minimum 
60 studiepoeng i <FAG> på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. Faglig bredde 
som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak.  
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Vi ber om tilbakemelding om instituttets syn på en slik formulering av opptakskrav for det faget 
instituttet forvalter. Vi ber også om evt. forslag til omformuleringer/tillegg som må til for at 
instituttet kan støtte forslaget. 

Forslag naturfag: 
Minimum 90 studiepoeng i naturvitenskapelige emne med minimum 15 studiepoeng relevant 
utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller 
høyere. Søkere kan erstatte ett av fagene med minimum 15 studiepoeng geofag. Faglig bredde 
som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak. 

Vi ber om tilbakemelding om instituttets syn på en slik formulering av opptakskrav for det faget 
instituttet forvalter. Vi ber også om evt. forslag til omformuleringer/tillegg som må til for at 
instituttet kan støtte forslaget. 

Vi ber om tilbakemelding fra instituttene innen 1. mai. 

Saken tas etter det opp til ny drøfting i LU. Deretter ønsker vi å ta saken opp i Studiestyret før den 
sendes over til Styringsgruppen. 

Vennlig hilsen 

Tom Klepaker 
Leder for utvalget Marianne Jensen 

seniorkonsulent 

Kopi 
Geofysisk institutt 
Institutt for informatikk 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Matematisk institutt 

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

Matematisk institutt 
Telefon 55582838 
post@math.uib.no 

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allég. 41, Realfagbygget 
Bergen 

Saksbehandler 
Kristine Lysnes 
55582834 

side 1 av 1

Matematisk institutt 

Fagkrav for opptak til PPU - realfag - svar fra Matematisk institutt 

Leder av programstyret ved Matematisk institutt har sammen med LU-representant og 
studieveileder på instituttet vurdert fagkravene for opptak til PPU i matematikk.  

Vi ble enige om følgende opptakskrav, som også er det som er foreslått av LU: 
- Mastergrad i matematiske fag som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved

Matematisk institutt, UiB.
- Eller: minimum 60 studiepoeng i matematiske fag på nivå som tilsvarer grunnemner ved

Matematisk institutt, UiB, eller høyere. Faglig bredde som dekker viktige tema i skolefaget er
ønskelig og vil bli prioritert ved opptak.

Det ble drøftet om informatikk kunne erstatte noen av de 60 studiepoengene i matematikk 
ettersom programmering er en ny del av matematikkfaget i skolen. Det er muligheter for det, 
men vi tar det ikke med i den generelle beskrivelsen av opptaksgrunnlaget, for det må 
vurderes i hvert enkelt tilfelle.  

Vennlig hilsen 

Jarle Berntsen 
Programstyreleder Kristine Lysnes 

studiekonsulent 

Referanse Dato 

2019/3682-KRL 09.04.2019 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Kjemisk institutt 

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

Kjemisk institutt 
Telefon 55583444 
post@kj.uib.no 

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégaten 41 
Bergen 

Saksbehandler 
Unni Lange Buanes 
55583445 
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Matematisk institutt 

Fagkrav for opptak til PPU - realfag - svar fra Kjemisk institutt 
Leder av programstyret ved Kjemisk institutt har sammen med LU-representant for kjemi og 
studieveileder på instituttet vurdert fagkravene for opptak til PPU i kjemi og kjemidelen av 
PPU i naturfag.  

Vi ble enige i følgende opptakskrav for PPU i kjemi: 

 Minimum 60 studiepoeng i kjemi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. 
Emnekombinasjonen må inneholde minst 20 studiepoeng kjemiemner der det inngår praktisk 
laboratoriearbeid. Faglig bredde og laboratorieerfaring som dekker viktige tema i skolefaget 
er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak.  

Vi ble enige i følgende opptakskrav for kjemidelen av PPU i naturfag og slutter oss til 
ordlyden fra lektorutdanningsutvalget: 

 Minimum 90 studiepoeng i naturvitenskapelige emne med minimum 15 studiepoeng relevant 
utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB 
eller høyere. Søkere kan erstatte ett av fagene med minimum 15 studiepoeng geofag. Faglig 
bredde som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak. 

Vennlig hilsen 

Svein Are Mjøs 
Leder, programstyret i kjemi Unni Lange Buanes 

Seniorkonsulent 

Referanse Dato 

2019/3682-UNLA 11.04.2019 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for fysikk og teknologi 
 

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

Institutt for fysikk og teknologi 
Telefon 55582806 
post@mnfa.uib.no 

Postadresse  
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allegt. 55 
Bergen 

Saksbehandler 
Hanne Israelsen 
55 58 27 66 
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Matematisk institutt  

 
  
  

 
 
Fagkrav for opptak til PPU realfag - svar fra Institutt for fysikk og 
teknologi 
 
Institutt for fysikk og teknologi har vurdert Lærerutdanningsutvalgets forslag til 
formulering av fagkrav.  

Vi støtter forslaget om fagkrav for naturfaget. 

Når det gjelder forslaget til fagkrav for programfag – i vårt tilfelle fysikk – støtter vi første 
del av forslaget (Mastergrad i FYSIKK som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene 
ved UiB).  

Den siste delen av forslaget (Minimum 60 studiepoeng i FYSIKK på nivå som tilsvarer 
grunnemner ved UiB eller høyere. Faglig bredde som dekker viktige tema i skolefaget er 
ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak) er etter vår mening for vag, det bør kunne stilles 
krav om av visse grunnleggende fagområder må være dekket. Formuleringen på 
fakultetets informasjonsside om fagkrav 

 https://www.uib.no/utdanning/laerer/89294/hva-kreves-opptak-til-ppu-innen-de-
ulike-realfagene#fysikk  

er etter vår mening passelig fleksibel og har vært praktisert på en romslig måte. 

 

Begrunnelse: De senere årene har vi behandlet mange søknader om vurdering av 
fagkompetanse i fysikk fra kandidater med ekstern utdanning, hovedsakelig 
sivilingeniørutdanning som er en ren profesjonsutdanning. I mange tilfeller har de en 
rekke emner som kan klassifiseres som fysikk eller nærliggende fag, men bare innen ett 
eller to snevre fagområder, for eksempel mye strømningsmekanikk, men ingenting innen 

Referanse Dato 

2019/3682-HAI 13.05.2019 
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elektromagnetisme og moderne fysikk som er viktige fagområder i Fysikk 1 og 2. Dette er 
på ingen måte tilstrekkelig for å «sertifisere» kandidaten som lærer i programfaget fysikk. 

For programstyret for fysikk 

Kjartan Olafsson 

Johan Alme         Hanne Israelsen 
Programstyreleder fysikk    seniorkonsulent 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for geovitenskap 

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

Institutt for geovitenskap 
Telefon 55583600 
post@geo.uib.no 

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégaten 41, 3. etg., rom 
3104 
Bergen 

Saksbehandler 
Emilie Randeberg 
55583496 
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Matematisk institutt 

Fagkrav opptak til PPU - realfag - svar fra Institutt for geovitenskap 
Institutt for geovitenskap henviser til brev av 19.03.2019 angående oppdatering av fagkrav til 
opptak til PPU-studier ved MatNat.Geovitenskap beklager seint svar på dette brevet.  

Institutt for geovitenskap har drøftet den foreslåtte fellesteksten gitt i brevet: 

«Mastergrad i <FAG> som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved UiB. Eller: 
Minimum 60 studiepoeng i <FAG> på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. 
Faglig bredde som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved 
opptak.» 

Instituttet ønsker likevel å understreke at geovitenskaps nåværende tekst flere ganger har 
blitt trukket frem som forbilledlig åpen, og at denne på ingen måte skulle hindre kvalifiserte 
søkere til å henvende seg til programmet, eller søke opptak direkte:  

«Søker må ha minimum 60 stp i geofaglige emner, som skal dekke innføring i geologi og 
geofysikk, eller tilsvarende emner, og gjerne grunnleggende kunnskaper i meteorologi og 
oseanografi. Manglende bakgrunn i geologi/geofysikk kan kompenseres ved å ha større 
fordypning og bredde innen meteorologi og oseanografi. Emnekombinasjonen bør inneholde 
erfaring fra praktisk geofaglig arbeid (tokt, felt, laboratorieøvelser, regneøvelser, 
programmering og lignende).» 

 Vi opplever at teksten vi per nå har stående, som tillater studenter med en relativt bred 
bakgrunn om å søke, gir muligheten for opptak til mange søkergrupper. Vi ser derfor ikke 
behovet for å endre vår tekst til den mer generelle karakter som fremgår av brevet.  

Geovitenskap stiller seg dog ikke negative, og vil gjerne ha en felles beskrivelse på 
nettsidene, om dette viser seg som et kollektivt ønske fra alle instituttene ved MatNat. 

Vennlig hilsen 
Helga F. Kleiven 

Førsteamanuensis Emilie Randeberg 
Seniorkonsulent 

Referanse Dato 

2019/3682-EMR 09.05.2019 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Institutt for biovitenskap 

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

Institutt for biovitenskap 
Telefon 55584400 

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Thormøhlens gate 53A 
Bergen 

Saksbehandler 
Beate Ulrikke Rensvik 
55582241 
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Matematisk institutt 

Fagkrav for opptak til PPU - realfag - svar fra institutt for 
biovitenskap 

Institutt for biovitenskap har drøftet forslaget sammen med fagdidaktikerne/LU-representant: 

Forslag til fagkrav: (for om at alle fag unntatt naturfag følger denne malen)  
Biologi 
Mastergrad i biologi som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved UiB. Eller: Minimum 60 
studiepoeng i biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. Faglig bredde og 
praktisk erfaring i felt og på lab som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert 
ved opptak.  

Forslag naturfag:  
Minimum 90 studiepoeng i naturvitenskapelige emne med minimum 15 studiepoeng relevant 
utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller 
høyere. Søkere kan erstatte ett av fagene med minimum 15 studiepoeng geofag. Faglig bredde som 
dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak.  

BIO støtter formuleringene med de tilleggene vi har lagt inn. 

Vennlig hilsen 

Beate Ulrikke Rensvik 
studieleder 

Referanse Dato 

2019/3682-BERE 23.05.2019 
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Instituttenes ønsker om fagkrav (grønn=likt med LUs forslag, blått er nåværende krav): 

Kjemi: 

Minimum 60 studiepoeng i kjemi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. 
Emnekombinasjonen må inneholde minst 20 studiepoeng kjemiemner der det inngår praktisk 
laboratoriearbeid. Faglig bredde og laboratorieerfaring som dekker viktige tema i skolefaget er 
ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak.  

Naturfag: 

Minimum 90 studiepoeng i naturvitenskapelige emne med minimum 15 studiepoeng relevant 
utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller 
høyere. Søkere kan erstatte ett av fagene med minimum 15 studiepoeng geofag. Faglig bredde som 
dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak.  

Matematikk: 

Mastergrad i matematiske fag som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved Matematisk 
institutt, UiB. Eller: minimum 60 studiepoeng i matematiske fag på nivå som tilsvarer grunnemner 
ved Matematisk institutt, UiB, eller høyere. Faglig bredde som dekker viktige tema i skolefaget er 
ønskelig og vil bli prioritert ved opptak.  

Fysikk: 

Mastergrad i fysikk som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved UiB. 

Eller: 

Minst 60 studiepoeng i fysikk på universitetsnivå. Du som søker står ansvarlig for å dokumentere at 
du har oppnådd studiepoeng i emner som minst dekker fagområdene fra listen nedenfor. 

Fagområdene på listen må være forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert av et fagområde. Dersom 
ikke alle fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, gjøres ei helhetlig vurdering av den enkelte søkers 
fagbakgrunn. Studenter med ingeniørutdanning fra høgskole må få vurdert fysikkemnene i hvert 
enkelt tilfelle. 

Liste over fagområder som må dekkes: 

Moderne fysikk 
Mekanikk 
Termodynamikk 
Elektromagnetisme 
Laboratoriekurs i fysikk 

Geofag: 

Søker må ha minimum 60 stp i geofaglige emner, som skal dekke innføring i geologi og geofysikk, 
eller tilsvarende emner, og gjerne grunnleggende kunnskaper i meteorologi og oseanografi. 
Manglende bakgrunn i geologi/geofysikk kan kompenseres ved å ha større fordypning og bredde 
innen meteorologi og oseanografi. Emnekombinasjonen bør inneholde erfaring fra praktisk geofaglig 
arbeid (tokt, felt, laboratorieøvelser, regneøvelser, programmering og lignende). 
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Biologi: 

Mastergrad i biologi som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved UiB. Eller: Minimum 60 
studiepoeng i biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. Faglig bredde og 
praktisk erfaring i felt og på lab som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert 
ved opptak. 
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37 studenter svarte på undersøkelsen om lærerværelset. 

UEn oppsummering av resultatet fra spørsmålene: 

1. Hvilket kull studentene er på:
Kull Antall Kommentar 
2018 13 
2017 4 Alle svarte at de bruker rommet sjeldnere enn 1 

dag i uken 
2016 8 
2015 6 
2014 6 Alle svarte at de bruker rommet sjeldnere enn 1 

dag i uken 

2. Spørsmål 2: Hvor ofte bruker du lærerværelset?
Bruker rommet: Antall (av 37 som svarte på 

undesøkelsen) 
Kommentar 

5-7 dager i uken 6 Alle 6 er på kull 2018 
2-4 dager i uken 9 
1 dag i uken 6 
Sjeldnere 16 

3. Spørsmål 3 Hva bruker du lærerværelset til?
14 stk som svarte på hva de bruker rommet til (spørsmålet fungerte jo ikke en stund,
så er kun etter at problemet ble ordnet at dette ble besvart)

Bruker rommet til: Antall 
Kollokvie 6 
Lesing 7 
Testing av utstyr (bøker, tavle osv) 3 
Sosiale arrangementer 11 
Annet: øve på fremføringer 1 

Som vi ser brukes rommet mest til sosiale arrangementer, lesing og kollokviearbeid, men 
noen bruker det også for å teste utstyr/forberedelse til fremføringer. Dette samsvarer 
godt med hvordan jeg ser bookingen foregå. Det er sjeldent noen booker rommet slik at 
de har det for seg selv, så det indikerer at rommet som oftest brukes som felles 
arbeidsrom.  

4. Spørsmål 4: Fungerer bookingen av lærerværelset godt? Hvis nei, hva fungerer ikke?

Samtlige mener at bookingen fungerer godt. En del skriver at de ikke har prøvd å
booke.

5. Spørsmål 5: Lærerværelset brukes til ulike formål slik som undervisning, lesning,
sosiale arrangementer etc. Oppstå det konflikter mellom disse bruksområdene? Hvis 
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ja, hvordan? 

Få markerer at det er noe konflikt mellom ulike bruksområder. Enkelte skriver at det 
kan være vanskelig å konsentrere seg på grunn av (faglig og ikke-faglig) snakk.  

6. Spørsmål 6: Er det noe utstyr du ønsker at skaffes? Eventuelt forbedring av noe som
allerede er der?

Utstyr som ønskes:
• Periodesystem på veggen
• Pantepose (noen må da ha ansvar for å pante dette). Pengene kan brukes til

kaffe, te, kopper osv
• Mikrobølgeovn, kjøleskap, brødrister
• Pensumbøker:

o Ergo fysikkbok, fysikk 1
o Flere pensumbøker (vgs) , spesielt Kjemi 1 og R1
o Aqua 1 og 2
o Naturfag vg1

• Knagger for å henge opp jakker
• Tusjer til White Board

UForslag 
Jeg skal lage en oversikt over om bøkene som er etterspurt er noen av de vi får fra Cappelen 
Damm. Hvis ikke skal jeg se om det vil være mulig å få tak i dem.  

Mikrobølgeovn er etterspurt av flere. Kan dette være en idé eller er det ikke mulig pga 
brannfare? 

Jeg kan se om det finnes mulighet for å henge opp knagger. 

Kommentert [MJ1]: Men vi har jo lesesal for de som
ønsker å ha det stille rundt seg. 

Kommentert [MJ2]: Det er dessverre ikke mulig pga.
brannfare. I tillegg viser erfaring at det ikke er mulig å holde 
tilstrekkelig rent. Det er en mikrobølgeovn i kantinen i 
etasjen over som kan benyttes. 
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Søkertall 

Lektor – samordna opptak 
2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Søkere totalt 333* 413 416 400 432 370 
1. prioritetssøkere 55* 65 67 77 69 54 

* tall etter 15. april, kan endres fram til 1. juli. De andre tallene er etter 1. juli

PPU deltid – lokalt opptak 

2019 2018 2017 2016 
Søkere 71 151 125 157 
Kvalifiserte ? 29 43 73? 

PPU heltid – lokalt opptak 

Søkere med realfag blant sine 4 alternativ: 132 
Søkere med realfag blant sine to øverste prioriteringer: 127 
Søkere med to realfag som øverste prioritet: 85 
Søkere som kun har søkt matematikk: 11 
Søkere som kun har et naturfag: 6 (automatisk diskvalifisert) 

Av de 132 er antall søkere til hvert fag: 
2019 2018 2017 2016 2015 

Antall 
søkere med 
realfag 

132 347 283 368 185 

Biologi 37 89 50 71 49 
Fysikk 28 85 101 126 51 
Geofag 28 73 56 86 33 
Kjemi 29 87 77 103 51 
Matematikk 78 201 185 242 112 
Naturfag 74 189 178 236 99 
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