
Møte i lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet 
 
 
Tid:  Tirsdag 6. februar 2018 kl 12.15-14.00 
Sted:  Grupperom 1 i uetg i Realfagbygget 
 
 
Saksliste: 
 
I    Godkjenning av innkalling og saksliste 
II   Godkjenning av referat fra møte 7. november 
 
 
Sak 1/18  Studieplanendringer 
Vedtakssak 

 

Sak 2/18  Verv - rotasjonslister 
Vedtakssak 

 

Sak 3/18  UiBs partnerskolesamarbeid - realfagssamarbeid 
Drøftingssak 

 

Sak 4/18  Behov for ny programsensor 
Drøftingssak 

 

Sak 5/18  Ettfagsmodell i matematikk 
Orienterings- og drøftingssak 

 

Sak 6/18  Utfordringer med 10-uker praksis i 7. semester  
Drøftingssak 

 

Sak 7/18  Naturfagkompetanse 
Drøftingssak 

 
 

III    Orienteringssaker 
IV    Eventuelt 
 



R
E
F
E
R
A
T

Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 

fakultet 

Referat fra møte tirsdag 7. november kl 1200-1400 
 

Til stede: 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Christoph Kirfel (Matematisk institutt) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Helene Johnsen (student) 
Kjartan Olafsson (Institutt for fysikk og teknologi) 
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Tom Klepaker (Institutt for biologi) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi, leder for utvalget) 
Anne Bjørnestad (skolerepresentant) 
Jon Asgeir Torsvik (student, vara for Ann Kristin Danielsen Jacobsen) 
 
Meldt forfall: 

Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
 
 

 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Innkalling og saksliste ble godkjent. EL meldte inn en sak til Eventuelt. 
 

II  Godkjenning av referat fra møte 11. september 
 

Referatet ble godkjent. 
 
 

Sak 26/17  Visjon for lektorutdanningen ved UiB 
Drøftingssak 

 
SDK orienterte om saken. Programrådet har fått i oppdrag å formulere en visjon for 
lektorutdanningen. Programrådet har hatt noen møter allerede om dette, er midt i 
prosessen og ønsker innspill. Saken tas opp i LU for å bidra til forankring. 
Når det gjelder innholdet er tanken at den skal vise hva vi er god på og hva vi kan bli bedre 
til. 
 
Det bes om innspill på form og innhold. 
 
Innspill: 

• Ønskelig med mer tilbakemelding fra de som mottar våre kandidater, ha mer kontakt 
angående hva våre kandidater bør ha med seg fra utdanningen 

• Med tanke på arbeidet med visjon – er tettere kontakt med praksisfeltet/mottagerne 
av våre kandidater noe det bør stå noe om der? 
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• Angående form: Foretrekker punktvise forslag med tanke på hvem som skal være 
målgruppen. Tror f.eks. det vil være mer egnet til å skape entusiasme utad. Det andre 
forslaget er mer innadvendt. 

• Hvem er målgruppen? Studenter, potensielle studenter, oss, samarbeidspartnere,…? 
Det har betydning for innhold og form. Uklart hva som er målet og hva som er 
målgruppen for teksten. Å knytte det til SFU kriterier vil vel primært fungere godt for 
oss internt. 

• Har oppfattet det slik at visjonen skal legges på nett og kunne leses av alle aktører 
• Skal det være en situasjonsbeskrivelse eller mål for fremtiden? Hvis det skal være 

visjonært, det vi drømmer om å få til, vil det kunne brukes i markedsføring? 
• Visjonen, noe som skal stå i spennet mellom det vi er gode på pr. nå og det vi ønsker 

å bli gode på og som det er ønskelig å presentere utad 
• Tenker det må være noe kort. Tenker at det som kan stå i visjonen vil være nokså likt 

det andre institusjoner som tilbyr lektorutdanning vil kunne skrive. Er det noe vi 
ønsker å profilere oss på? 

• Angående hvor langt/kort: Kan vi gi et innspill til programrådet om sidetall? 

• Hvem er vi i konkurranse med? Vår visjon vil nok nødvendigvis måtte bli nokså lik 
mange av institusjonene som tilbyr lektorutdanning, men med tanke på 
grunnskolelærerutdanning, kan vi fremheve faglighet. 

• Bør være kort, 4-5 punkter, beskrive et ideal, beskrive hvor vi skal hen 

• Er det noe som skiller oss fra andre som vi kan fremheve? Når det gjelder faglighet, er 
det to sider vi kan sies å være sterkere på enn grunnskolelærerutdanningen; det 
disiplinfaglige og at vi har rendyrkede fagdidaktikkstillinger/-emner 

• Høyt utdannede veiledere i skolen – noe som kan trekkes fram? 

• Det ser ut til at man ønsker å lage noe som kan brukes til to ting som ikke er 
forenlige: profilere oss utad og å beskrive hva vi ønsker å jobbe mot og få til innad. 
Det siste vil kunne gjøres bedre på en annen måte enn å lage en visjonstekst. 

• Tror at bakgrunnen for at det skal lages en visjon er at lærerutdanningen oppleves 
som fragmentert og at ting gjøres på (for?) ulike vise ulike steder og at en slik felles 
visjon kan virke samlende. Ikke så farlig om noe blir likt med andre. 

• Burde heller gjøre en evaluering og med utgangspunkt i det ta tak i det som trengs 
tas tak i. 

• Det skal lages en visjon, vi kan ikke endre på det. Og hvis det kan bidra til at vi 
fremstå mer enhetlig utad og evt. kan brukes til noe internt, så er det positivt. 

• Bør spille inn at dette mer handler om å lage felles profil enn felles visjon.  Skal 
visjonsteksten være et styringsdokument, f.eks. mtp intern organisering. Det vi har 
diskutert til nå handler mer om profil enn visjon. 

• Vanskelig å skrive en visjon som skal ha noe for seg både mtp rekruttering og internt 

• En visjon skal være drømmen om dit vi skal. Skolen vår har kort og godt: «Et godt 
sted å være – et godt sted å lære» 

• Forslag: «UiB skal utdanne de beste lektorene i Norge».  
• Innlede med dette og utdype med kulepunkt 

• Støtter dette forslaget. Kulepunkt kan utdype hva vi vil gjøre for å få dette til. En 
visjon skal være høytsvevende. 

• Tanken bak de foreslåtte kulepunktene i saksforelegget er at alle aktører skal kunne 
kjenne seg igjen i noe 
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• Noen innspill til kulepunktet om mangfold? 
• Bør være med, men foreslår å putte inn «utvikle» før «innsikt» i setningen 
 
LU enige om at en kort punktvis løsning vil være best. Leder for LU-MN ble bedt om å 
forenkle forslaget i vedlegg 5 ytterligere i tråd med innspillene i møte og sende dette til 
medlemmer av LU-MN for mulig tilbakemelding og ta det videre som innspill til 
diskusjoner om Visjon i Programrådet. 
 
Innspill angående prosessen: 
Savner flere fellesarenaer, f.eks. felleslunsjene der ting som dette kan tas opp og drøftes 
i fellesskap. 

 
 
 

Sak 27/17  PPU – opptak med ett fag 
Drøftingssak 

 
SDK orienterer om saken. MJ delte ut en oversikt over tall fra opptaket på PPU heltid H16 og 
H17 som viser hvor mange som da var kvalifisert og hvor mange som ville vært kvalifisert 
hvis det bare var krav om ett fag. MJ orienterte også kort om tidsplanen: Det har ennå ikke 
kommet noe skriftlig om denne saken til fakultetene, men dette er det som er antydet: Det 
skal åpnes for opptak med ett fag fra og med 2018. Hvilke fag som skal tilbys må være klart i 
starten av desember. Justert studieplan og emnebeskrivelser for nye emner må være lagd og 
godkjent senest 15. mars. Det tas sikte på å «slippe nyheten» til potensielle søkere like før 
eller etter jul. 
 
Innspill: 

• Vanskelig å plassere ettfagsstudenter i praksis. Tror flere skoler vil betakke seg. 
• Dette skjer ikke først og fremst på pga. MN, men fordi at andre fakulteter er langt 

unna å fylle opp plassene sine på PPU og at departementet legger press på UiB. To-
fagsstudenter skal prioriteres. 

• Interessant i lys av forrige sak, der faglighet fremheves. Her skyves dette langt ned på 
listen. 

• Forslag: Ved å bruke eksisterende emner, kan vi håndtere ettfagsstudenter ved å lage 
10 nye sp i naturfagdidaktikk og 15 nye sp i matematikkdidaktikk. 

• Bør se på dimensjonering innenfor de enkelte fagene. Kan risikere å få veldig mange 
på et fag hvis ikke dette settes et tak 

• Det vil være utfordringer med praksisplasser 
• Tenker at det må jobbes med å skaffe praksisplasser parallelt med prosessen med å 

lage nye emner. Utfordring med praksisplasser vil nok ikke være et sterkt nok 
argument til at prosessen med å få til ettfagsopptak stoppes 

• Visjonene smuldrer litt her. Tenker vi å tilby ettfagsopptak i matematikk og 
naturfagkombinasjonene, eller tenker vi også f.eks. i biologi. Hvis en student bare har 
biologi, hva med praksis i ungdomsskolen? 

• Ut fra tallene fra H16 og H17 var alle som var kvalifisert i naturfagkombinasjonen da 
også kvalifisert i et annet fag, så å bare åpne for naturfagkombinasjonene på 
naturfagsiden vil neppe gi særlig mange flere studenter. 
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• En litt sprø ide: H16 og H17 tallene viser mange kvalifisert i geofag og vi har ikke så
mange studenter der – mulig å tenke seg at det tilbys ettfagsopptak bare i geofag og
at det i stedet for et fellesemne i naturfag lages et ekstra geofagdidaktikkemne?

• Kan vi velge hvilke fag det skal være ettfagsopptak i? Ja
• Følger det ressurser med?
• Kan det være aktuelt med en omfordeling av plassene UiB har til PPU?
• Hvilke naturfag? Bare naturfagkombinasjonen eller alle naturfagene?

• Utfordring med tanke på praksis i ungdomsskolen hvis en student kun har f.eks. kjemi
• Gå for alle naturfag og la karakterer avgjøre hvem som får opptak og dermed hvilket

fag det blir, men sette tak på enkeltfag for å begrense omfanget
• Bør spørre skoleierne om hvilke fag de ser at det er bruk for framover og bruke det

som grunnlag for prioritering
• Tilby ettfagsmodell på deltid?
• Ettfagsopptak på deltid kan gi færre studenter som må ta mye fag parallelt med PPU

deltid og slik bidra til bedre gjennomstrømming
• Bryter med tanken om integrert opplegg som man har nå PP deltid
• Ressursmessig er det en separat pott til PPU deltid. Bakgrunnen for å innføre

ettfagsopptak er situasjonen på PPU heltid. Ikke like nødvendig å se på dette nå.

LU ser ut til å være enige om å gå videre med følgende med tanke på å vedta noe på neste 
LU-møte: 

• Det tilbys ettfagsopptak i alle realfagene.
• Det lages 10 nye sp i naturfagdidaktikk (felles for alle som tas opp med et av

naturfagene) og 15 nye sp i matematikkdidaktikk
• Det settes tak på opptak på det enkelte fag

Sak 28/17 Naturfag i lektorprogrammet etter 2014 
Vedtakssak 

Vedtak: 
Studenter som fullfører lektorprogrammet og som fyller kravene som setter for naturfag i 
lektorprogrammet og PPU, kan få et skriv der LU-MN bekrefter at dekker dette. For 
studenter som dekker dette før de fullfører graden får automatisk dette skrivet når graden 
er fullført. Studenter som har fullført lektorprogrammet etter 2014-modellen og senere, og 
som senere tar det som trengs for å dekke kravene til naturfag, kan få et slikt skriv hvis de 
ber om det. Tidsfrist: 3 år etter fullført grad. 

Sak 29/17 Høringssak - kjerneelementer 
Drøftingssak 

SDK orienterte. Dette er andre høringsrunde. 

Matematikk:  
Det ble meldt inn innspill i forrige runde. Ingen nye innspill pr. nå. Sendes evt. på epost til 
LU-leder. 
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Naturfag: 
Her er det gjort store endringer i forslaget siden forrige høringsrunde. 
Ønsker å kommentere på at det er overlapp mellom punkter under Kjerneelementer om 
faget, samt navn/innhold i kjerneelementer i faget 

Innspill: 
• Punktene er for generelle, får ikke fram kjernen
• Det er f.eks. et eget punkt om naturfaglig språk som virker rart å ha som eget punkt

• Nåværende læreplan er for fragmentert, trenger helhetsperspektiv, skal settes inn i
en sammenheng

HW informerer om at det i forslaget for geografi er foreslått å ta ut alt som gjelder 
naturgeografi, de trekker faget i samfunnsvitenskapelig retning. De vil melde inn at det er
uheldig.

Sak 30/17  Praksis i Cape Town 
Orienterings- og drøftingssak 

TK orienterer fra besøket. Det ser ut til at ting fungerer bra og skolen er positiv til videre 
samarbeid. Rektor planlegger å gå av med pensjon, men ass rektor engasjert og rykker 
muligens opp som rektor.  
Studenter som har praksis i Cape Town må få besøk av fagdidaktiker. TK kan ta på seg dette 
hvis ingen andre er kan eller vil. 

III Orienteringssaker 
• Partnerskoler for UiB – planer framover. Praksiskoordinator informerte om prosessen

som foregår: Partnerskoleavtaler og rammeavtaler med skolene utgår til jul. Prosess i
gang med å få på plass nye i praksisutvalget og styringsgruppen. Fagdidaktikerne har
gitt innspill til avtaleinnhold via MNs rep i praksisutvalget. Det kommer kanskje en
faglig stilling knyttet til praksis. Noe diskusjon/høyttenking om hvordan gå fram for å
få med oss flere skoler. Dette må snakkes mer, men i andre fora.

• Brev til instituttene om emnevalg og masteroppgaver.
• Inneværende LU-periode utløper til jul. Ny periode er 2018-2021. Prosessen med

oppnevning er satt i gang.
• Besøk av programsensor 30.-31. oktober
• Arbeidsgruppe
• Nye fagdidaktikere i matematikk på plass fra og med H17
• LU-møte i desember

IV Eventuelt 

EL stilte spørsmål om det er ønskelig at han og AB blir med som skolerepresentanter også i 

neste periode. MN har bedt skolene i realfagspartnerskapet om å melde inn forslag til 

5



R
E
F
E
R
A
T

representanter. SDK: At representanter fortsetter er positivt mtp erfaringen og kontinuitet, 

men med tanke på praksisfeltet kan det også være positivt å knytte flere personer derfra 

tettere til seg – en avveiing. Viktig at EL og AB får sin skole til å forelå dem til MN hvis de 

ønsker å være med videre. 
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Sak 1/18  Studieplanendringer 
Vedtakssak 

 
1. mars en fakultetets frist for å melde inn studieplanendringer. 
 
A. Studieplan lektorprogrammet 
 
Innkomne forslag til endringer: 

- I forbindelse med arbeidet med konkretisering av emnevalg mot masteroppgave ved 
Matematisk institutt, fremmer de forslag om en studieplanendring: I nåværende studieplan 
kan studenter som har matematikk som masterfag velge mellom MAT212 og MAT221 som 
del av de obligatoriske grunnemnene i matematikk. De ønsker at MAT212 skal være 
obligatorisk for alle. 

- Pr. nå er GEOV225/252 obligatorisk i geofag som fag 2. Bakgrunnen for å legge inn emnet var 
å dekke rammeplanens krav til fordypningsoppgave. Man endte imidlertid med en ordning 
der dette kravet dekkes av NATDID211/MATDID210. Dermed trengs ikke GEOV225/252 av 
den grunn. For å gi mer fleksibilitet foreslås det å erstatte kravet om GEOV225/252 med et 
valgfritt GEOV-emne. Institutt for geovitenskap vil vurdere om de ønsker å gjøre andre 
endringer i geofag som fag 2. 

 
Er det andre forslag til endringer i studieplanen? 
 
Forslag til vedtak: 
MAT212/221 som obligatorisk krav i matematikk som fag 1, erstattes av MAT212 som krav. 
GEOV225/252 som er obligatorisk i geofag som fag 2, erstattes av valgfritt GEOV-emne. 
 
 
B. Emnebeskrivelser – fagdidaktikk 
 
Emnebeskrivelser i fagdidaktikk skal vedtas av instituttene emnet tilhører. Men med tanke på å 
kunne gjøre helhetlige vurderinger av profesjonsfaget, bør forslag til endringer behandles i LU før 
endelig godkjenning på instituttene. 
 
En problemstilling: 
Pr. nå er det svært mange emner som inngår i 8. semester på lektor og 2. semester på PPU heltid 
som har muntlig eksamen. Både av hensyn til gjennomføring av eksamen og lite variasjon bør det 
vurderes å gjøres endringer i vurderingsform i noen av emnene. Det bes om innspill. 
 
Innkomne forslag til endringer: 

• SDK foreslår en mindre endring under vurderingsform i NATDID210, se vedlegg 1. 
• Matematikkdidaktikerne tenker å gjøre noen justeringer i MATDID220/220-P. Aktuelt å se på 

læringsutbyttebeskrivelsene, samt vurderingsordningen. Muntlig orientering.  
• TK foreslår endring i vurderingsform i BIODID220/220-P og NATDID220/220-P, se vedlegg 1 

 
Er det andre forslag til endringer i emnebeskrivelser i fagdidaktikkemnene? 
 
Forslag til vedtak: 
LU støtter de forslagene til endringer som blir avtalt i møtet. Instituttenes LU-representant sørger for 
at forslag til endringer blir behandlet på de respektive instituttene og at instituttene melder dem inn 
innen frist. 
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Sak 2/18  Verv - rotasjonslister 
Vedtakssak 

 
I lærerutdanningen er det en del faste utvalg og komiteer der det er behov for en fagdidaktiker som 
leder/representant. 
Det er tradisjonen at slike verv går på omgang mellom fagdidaktikerne. For å noenlunde jevn 
fordeling av utvalgsarbeid og for å forenkle prosessen når det skal oppnevnes for nye perioder, 
foreslås det å ha (veiledende) rotasjonslister for alle de faste vervene. Det har i praksis allerede vært 
benyttet for enkelte verv, f.eks. for arrangementskomite for årlig konferanse, men det kan være en 
fordel å ha det på alle verv av denne typen. 
 
Vedlagt er et forslag til slike lister, vedlegg 2.  
 
Forslag til vedtak: 
Listene godkjennes med de endringer som blir avtalt i møtet. 
 
 

Sak 3/18  UiBs partnerskolesamarbeid - realfagssamarbeid 
Drøftingssak 

 
UiB lyste før jul tilbud om å bli partnerskole innen lærerutdanningen for perioden 2018-2020. Vedlagt 
er en oversikt over hvilke skoler som har søkt og som vil få tilbud om å bli partnerskole, vedlegg 3. 
Det er fortsatt åpent for at skoler kan søke. Vedlagt er også siste versjon av partnerskapsavtalen, 
vedlegg 4. Det kan bli gjort mindre endringer i den. 
Realfagspartnerskapet vårt har bestått av partnerskoler som har vært interessert i 
realfagssamarbeid. I vedlegget fremgår det hvilke skoler som er interessert i å være med i 
realfagssamarbeidet framover. 
Periode for realfagssamarbeid med praksisskolene følger samme funksjonsperiode som UiBs 
partnerskoler.  
 
Det må sendes ut nærmere informasjon og tilbud om deltagelse i realfagssamarbeidet til skolene. 
Vedlagt er et forslag til informasjon/tilbud om realfagssamarbeid, vedlegg 5. Vi foreslår å tilby alle 
skolene som er interessert i realfagssamarbeid mulighet til å være med. 
 
Det bes om innspill til disse forslagene. 
 
 

Sak 4/18  Behov for ny programsensor 
Drøftingssak 

 
Trygve Johnsen er oppnevnt som programsensor for perioden 2015-18. Pga. forskningstermin i 2018 
avslutter han oppdraget ett år før tiden. Det betyr at det må på plass en ny programsensor fra og 
med 2018. Fakultetet oppnevner programsensor på bakgrunn av forslag til LU. 
 
Tidligere programsensorer: 
Torgeir Onstad 2007-10 – fagdidaktiker, matematikk 
Johs Tveita 2011-14 – fagdidaktiker, naturfag 
Trygve Johnsen 2015-17 – disiplinfag, matematikk 
 
Det er ønskelig med en som kjenner integrert lektorutdanning, f.eks. fra egen institusjon.  
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Det har kommet inn noen forslag fra fagdidaktikerne, men så langt er ingen forespurt: 
Alex Strømme, NTNU 
Gerd Johansen, NMBU 
Marianne Ødegaard, UiO 

Hva ønsker vi programsensor skal fokusere på i kommende periode? Progresjon gjennom studiet? 
Praksisrelevans av undervisning, pensum og annet? Andre forslag? 

Sak 5/18  Ettfagsmodell i matematikk 
Orienterings- og drøftingssak 

For PPU heltid igangsettes det fra 2018 ettfagsopptak på UiB. For MNs fagtilbud skal det gis tilbud om 
ettfagsopptak i matematikk, ikke i de andre fagene. 

For å kunne tilby ettfagsopptak i matematikk trengs det 15 sp ny fagdidaktikk. 
Matematikkdidaktikerne har nå laget forslag til to emner, MAT230-P (høst) og MAT240-P (vår), se 
vedlegg 6. Studentene skal ta MATDID210-P, MATDID220 (første del) og MATDID230-P om høsten, 
og MATDID220 (andre del) og MATDID240-P om våren 

Vi ber om innspill til de foreslåtte emnebeskrivelsene. 

Sak 6/18 Utfordringer med 10-uker praksis i 7. semester 
Drøftingssak 

Noen av skolene som hadde lektorstudenter i langpraksis i 7. semester i lektorprogrammet gir 
tilbakemelding om at det er svært lenge å ha studentene på skolen over en så lang periode som 10 
uker. Hvordan kan vi bedre situasjonen?  

- Flytte praksisdager fra 7. til 8. semester? Men da blir det flere kollisjoner for studentene.
- Flytte alle campusdager 7. semester og til starten av semesteret?
- Legge inn en uke (i løpet av semesteret) med praksis på VilVite, Museer, elevbesøk på

institutt, og veiledning av kollokviegrupper, med felles forarbeid og refleksjon i etterkant om
veiledning og tilrettelegging for selvstyrt læring?

- Andre ideer

Sak 7/18 Naturfagkompetanse 
Drøftingssak 

I programsensorrapport for 2017, vedlegg 7, peker programsensor på naturfagskompetanse som en 
utfordring for våre studenter/vår utdanning. Vi utdanner for trinn 8-13, dvs. realfagslærere også for 
ungdomsskolen. Samtidig har de færreste av studentene våre full bredde i naturfag, de har kun ett 
eller to av fagene fysikk, kjemi og biologi.  

III Orienteringssaker 
• Ny og avgåtte medlemmer
• Orientering fra instituttrepresentantene om ståa i emnevalgsaken
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NATDID210: 

Ønsker noen mindre endringer i emneplan for Natdid210 Læring i 
naturfaga 

Endringsønsker gjelder bare tekst om vurderingsformer i emnet: 

Vurderingsformer  Mappeeksamen med to arbeid på tilsammen 3000 +/- 300 ord. Hvert 

av arbeidene må være på minimum 1000 ord. De to tekstene bygger tematisk på de tre 

obligatoriske oppgavene i emnet. Alle mappetekstene skrives individuelt og levers samlet mot 

slutten av semesteret. Karakter fastsettes på grunnlag av de to tekstene. Det gis en halv time 

individuell veiledning på skriving av tekster. 

Begrunnelse 

Studenter har pekt på at det er mye arbeid med semesteroppgave sett i forhold til at emnet bare er 
på 5 studiepoeng. Dette synes riktig gitt at emner på 10 studiepoeng gjerne har semesteroppgaver 
på rundt 5000 ord. 

Vi har også erfart at det er mer krevende å vurdere tre korte tekster enn lengre tekster. Samtidig er 
det ønskelig å kreve at studentene ikke bare jobber med ett hovedtemaene i mappeoppgaven. 
Derfor ønsker vi å prøve med to tekster. 

BIODID220/220-P og NATDID220/220-P: 

Følgene endring foreslås i vurderingsformen i BIODID220/220P og NATDID220/220P: 

Nåværende formulering: Munnleg eksamen 

Ny formulering: Munnleg eksamen (hvis antal studentar er høgre enn 15, kan skriftleg eksamen 
nyttast) og individuelt skriftleg essay. Vektinga av munnleg/skriftleg eksamen og essay er 60:40. 

Hilsen 

Tom Klepaker 

Emneansvarlig 

Slettet: tre 

Slettet: 5

Slettet: 7

Slettet: tre 

Slettet: menet

Slettet: emnet

Slettet: tre 

VEDLEGG 1
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Forslag til fordeling av fagdidaktikere i utvalg 
Ved LU-lederverv og lederverv for praksisutvalget slipper en normalt andre utvalg for perioden 
Ved forskningstermin flyttes en nedover et hakk 
Når en person står i fare for et tredje utvalg flyttes personen ned et hakk 

LU-ledervervet  
Oppgaven skal gå på omgang, normalt to år av gangen og vi har hatt en form for uoffisiell liste. 

Oversikt over tidligere ledere (hvis ikke jeg husker feil) og forslag til ledere fremover 
Stein Dankert Kolstø – H06-H07 
Tom Klepaker – V08-V10 
Runar Ile H10-V11 
Christoph Kirfel H11-V12 
Matthias Stadler H12-sept 14 
Mette Andresen okt 14 – sept 16 
Stein Dankert Kolstø okt 16 -  
Tom Klepaker – neste i løypen ifølge tidligere lister og at han nå er nestleder  
Kikki  
Jorunn  
Trond  
Johan  
Christoph 
Matthias 
Mette 

Praksisutvalget - fakultetsrepresentanter 
Fakultetsrepresentanter  

Dankert 

Tom 

Kikki 

Jorunn 2018 
Trond  
Christoph  
Johan  
Matthias  
Mette  
Vara: - normalt neste på listen til å bli fakultetsrepresentant 

Dankert 

Trond 2018 

Ny leder og vedkommende skal være fra MN 

Johan 2018 

Arbeidsgrupper for Temaseminarer 
Chris: IKT 2015-2018 
Trond  fra 2019 
Kikki  
Tom  
Johan  
Matthias  
Mette  

VEDLEGG 2
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Jorunn 
Dankert 

UiBs årlige lektorkonferanse (sitter for ett år av gangen) har vi denne offisielle rotasjonslisten:

Tom Klepaker 
Christoph Kirfel – sist i 2017 
Johan Lie - 2018 
Kikki Kleiven 
Trond Gustafsen 
Matthias Stadler 
Mette Andresen 
Jorunn Nylehn 
Stein Dankert Kolstø 
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Har fått vite fra Hege at disse skolene har søkt om å bli UiBs partnerskoler 2018-2020: 

* Interessert i realfagssamarbeid

Ungdomsskoler: 
Fjell* 
Blokkhaugen  
Kjøkkelvik* 
Ortun* 
Holen* 
Ytrebygda* 
Tranevågen  
Olsvik 

Vgs: 
Metis* 
Askøy* 
Stend* 
Laksevåg  
Amalie Skram* 
Nordahl Grieg* 
Danielsen* 
St. Paul* 
Sotra  
Katten* 
Årstad* 
Sandsli* 
Os gymnas* 
Olsvikåsen* 

Hege venter på søknad fra Nore Neset, Knarvik ungdomsskole og Kleppestø vgs. 

Har forstått det slik at UiB vil tilby alle som har søkt partnerskap 

VEDLEGG 3
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det psykologiske fakultet 

Telefon 55580000 
postmottak@uib.no 
Internett www.uib.no 
Org no. 874 789 542 

Det psykologiske fakultet 
Telefon 55582710 
Telefaks  
post@psyfa.uib.no 

Postadresse 
Postboks 7807 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Christies Gate 13 
Bergen 

Saksbehandler 
Hege Ekeland 
55 58 47 68 

side 1 av 3 

Partneravtale mellom NN  skole  

 og lektorutdanningen ved Universitetet i Bergen, 2018-2020. 

1. Formål:
1.1. mål for partnerskapet er:

• Å utdanne gode lektorer for skolen ved å gi gode rammer for studentenes praksis.
• Å gjøre skolene til medutdannere i UiBs lektorutdanning1.
• Å bidra til felles kompetanse- og kunnskapsutveksling mellom UiB og skolene.
• Å være en arena for felles forsknings- og utviklingssamarbeid..

1.2 Det er et mål at følgende moment kjennetegner partnersamarbeidet: 

• Forutsigbarhet og langsiktighet.
• Gode kommunikasjonskanaler mellom UiB, skolene og studentene.
• Gjensidig respekt for hverandres utfordringer og arbeidsvilkår.
• Kvalitetssikring gjennom regelmessig evaluering av partnerskapet.
• FoU-samarbeid.

2. Avtaler
2.1 Avtaleverk

Partneravtalen bygger på 1) de til enhver tid gjeldende sentralt inngåtte avtaler, lover og
rammer for virksomheten gitt av Kunnskapsdepartementet, samt 2) enhver tid gjeldende
rammeavtale mellom henholdsvis Hordaland Fylkeskommune, Bergen kommune og
Universitetet i Bergen om praksisopplæring, og 3) praksisavtaler mellom hver enkelt
praksisskole og Universitetet i Bergen.

2.2 Avtaleparter

Lektorutdanningen ved Universitet i Bergen er et samarbeid mellom Det humanistiske

fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
og Det psykologiske fakultet, med programrådet for lektorutdanning som koordinerende
organ. Det psykologiske fakultet har administrative ansvar for praksis og er derfor
avtalepart i denne avtalen. Det kan bli aktuelt med tilleggsavtaler mellom partnerskoler og
spesielle fagmiljø som inngår i lektorutdanningen ved UiB.

3. Innhold
Hver part vil ha følgende ansvarsoppgaver:

Universitetet i Bergen v /lektorutdanningen 

• Har ansvar for å lede og utvikle samarbeidet.
• Har langsiktige og forutsigbare planer for utplassering på partnerskolene.

1 Med lektorutdanning menes 5-årlig lektorutdanning, PPU-heltid og PPU-deltid. 

VEDLEGG 4
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side 2 av 3 

• Gir konkret informasjon om praksis og om studentenes arbeidsoppgaver til
koordinatorene og har jevnlige møter med disse.

• Tilbyr opplæring for praksisveiledere og bidrar til å kvalitetssikre studentenes
praksisveiledning.

• Utvikler og oppdaterer en digital plattform for å informere skolene om faglige
arrangement ved UiB som er relevante for skolenes stab, samt oversikt over og
forslag til faglige foredrag som vitenskapelig ansatte ved universitetet kan bidra med
overfor elever og lærere.

• Inviterer partnerskolene til lektorutdanningens årlige forskningsdag.
• Tar initiativ til å etablere samarbeid om FoU-prosjekter der skolene kan inngå, særlig

gjennom formulering av semester- og masteroppgaver som kan gi bidrag inn mot
prosjekter og satsingsområder ved partnerskoler.

Partnerskolene: 

• Tar normalt imot studenter hvert semester så lenge avtalen gjelder. Gjelder både
langpraksis og gruppebasert kortpraksis.

• Synliggjør ovenfor skolens lærere utviklingspotensialet som ligger i å være veileder
for studenter.

• Har god administrativ tilrettelegging for mottak av studenter.
• Har en egen koordinator/kontaktperson som har direkte kontakt med

lektorutdanningen ved UiB, og som deltar i utplasseringen av studenter.
• Sikrer at de involverte på skolen er innforstått med at skolen er en partnerskole og at

hele personalet bidrar til at studenter føler seg velkommen og inkludert.
• Har veiledere med fagkompetanse på minimum det nivået som kreves av studentene

(60 studiepoeng i faget), og har normalt minst tre års yrkeserfaring.
• Legger til rette for at tilsatte får veilederkompetanse enten gjennom formell

veilederutdanning, eller ved å delta på miniveilederkurs som UiB tilbyr.
• Skolens koordinator og/eller aktuelle veiledere deltar på møter de blir innkalt til i regi

av lektorutdanningen ved UiB.

4. Lønn og refusjoner
Se punkt 2.1.

5. Varighet.
Denne partneravtalen gjelder for tidsrommet 1. januar 2018 til 31. desember 2020. Avtalen
kan gjensidig sies opp i avtaleperioden med 6 måneders varsel. Partneravtalen er betinget
av studentgrunnlaget for å inngå den årlige praksisavtalen.

 Bergen 00.00.00 
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……………………………..   ………………………………… 
Rektor NN skole   Direktør  

  Det psykologiske fakultet 
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Realfagsamarbeid 
Mellom interesserte partnerskoler og Det matematisk-

naturfaglige fakultet ved Universitetet i Bergen 

Det matematisk-naturfaglige fakultet (MatNat) ved Universitetet i Bergen (UiB) ønsker å 
fortsette det faglig-pedagogiske realfagsamarbeidet med interesserte partnerskoler. Dette 
realfagsamarbeidet forutsetter at skolen er partnerskole med UiB. Realfagsamarbeidet 
innebærer ingen forpliktelser for skolen. Alle partnerskoler som bekrefter interesser for å 
delta er automatisk med. Realfagsamarbeidet løper parallelt med partnerskolesamarbeid og 
har samme varighet og kan fornyes når ny partnerskoleavtale undertegner.  

Formål: Formål med dette samarbeidet er å styrke utdanningen av realfagslærere ved UiB og 
å bidra til faglig og fagdidaktisk ressursutveksling mellom skole og universitet 

Innhold: Realfagsamarbeidet innebærer at MatNat tilbyr følgende muligheter utover det 
som ligger i den overordnende partnerskoleavtalen: 

• arrangere minimum en halvdagssamling pr. semester der hovedfokus er på fag og praksis
• tilby faglig og fagdidaktisk oppdatering til skolens realfagslærere, tilsvarende minst en

dag pr. år

• tilby bistand i utviklingsprosjekter i realfag ved skolen
• gjøre det mulig for studenter å fokusere skolens eller veileders utviklingsarbeid i

realfagsklasser når de skriver praksisbaserte oppgaver slik at disse kan gi relevante
innspill tilbake til skolen

• tilby faglige opplegg til realfagsklasser ved skolen. Skoler som inngår i samarbeidet vil bli
• prioritert ved forespørsler til MN, og ha førsteprioritet ved annonserte arrangementer

som omhandler omvisninger og rekruttering

• oversikt over og forslag til faglige foredrag innen matematikk og naturvitenskap som
vitenskapelig ansatte ved MatNat kan bidra med overfor elever og lærere, i klassen, på
lærersamlinger, eller her på MatNat

Realfagsamarbeidet er et nettverksamarbeid.  Alle lærere på skolen som er aktuelle som 
praksisveiledere for studenter med realfag, inngår i samarbeidet. Nettverket ledes av en 
lærer i nettverket, en nettverkskoordinator, i samarbeid med fagdidaktikerne ved fakultetet. 

Samlinger. Det vil være ca. en halvdagssamling pr. semester. Disse arrangeres av 
nettverkskoordinator. På samlingene vil det være en kombinasjon av faglig og fagdidaktiske 
tema, og samtaler om aktuelle tema knyttet til praksis, veiledning og lærerutdanning. Både 
praksisveileder og andre realfaglærere på skolen er velkomne på samlinger og på andre 
arrangementer. 

VEDLEGG 5
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Drift av realfagsamarbeidet 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) vil 

• ha overordnet ansvar for å lede og utvikle samarbeidet
• gi støtte til en nettverkskoordinator som har ansvar for drift av et fagdidaktisk nettverk

forlærere ved skolene og UiB

Skoler i realfagsamarbeidet vil 

• legge til rette for at praksisveiledere kan delta på halvdagssamling
• stille seg positiv til at realfagslærerne kan delta på aktiviteter i nettverket
• ha en kontaktperson for realfagslærerne ved skolen som kan være kontaktledd mot

MatNat og nettverkskoordinator. Om ønskelig kan dette være skolens kontaktperson
som Partnerskole

Nettverkskoordinator: Nåværende nettverkskoordinator er Jannecke Lampe ved Ytrebygda 
skole: Jannecke.Lampe@bergen.kommune.no  

Vi ber om bekreftende tilbakemelding fra partnerskoler som ønsker å delta i dette 
realfagsamarbeidet. 

Vennlig hilsen 

Harald Walderhaug 

Visedekan for undervisning 

XX 

Studiesjef 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Emnekode: MATDID230-P 

Emnebeskriving for  Matematikkdidaktikk 3 (Namn på emnet, nynorsk) 

Matematikkdidaktikk 3 (Navn på emnet, bokmål) 

Mathematics Education 3 (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.): 

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år) 

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år)

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

Emnebeskrivinga vart justert:  …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 

VEDLEGG 6
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Emnekode: MATDID230-P 

Kategori Infotype Tekst 

Emnekode 

Course Code 

MAT230-P 

Namn på emnet, nynorsk Matematikkdidaktikk 3 

Namn på emnet, bokmål Matematikkdidaktikk 3 

Course Title, English Mathematics Education 3 

Studiepoeng, omfang 

ECTS Credits 

EB_POENG 5 

Studienivå (studiesyklus) 

Level of Study 

EB_NIVAA Bachelor/master 

Fulltid/deltid 

Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid [Full-time] 

Undervisningsspråk 

Language of Instruction 

EB_SPRAK    Norsk [Norwegian] 

Undervisningssemester 

Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Haust [Autumn] 

Undervisningsstad 

Place of Instruction 

EB_UNDSTED 

Mål og innhald 

Objectives and Content 

EB_INNHOLD Emnet tek sikte på å vidareutvikle studentens ferdigheiter og kunnskapar innan matematikkdidaktikk med utgangspunkt 

i artiklar og annen relevant litteratur. Hovudfokus og litteratur avtales individuelt. 
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Emnekode: MATDID230-P 

Aktuelle tema er: 

• Matematikkdidaktisk forsking og metode

• Bruk av matematikkdidaktisk kunnskap i klasserommet

• Refleksjon over erfaringar og utprøvingar i praksis

• Matematikkens historie

• Undervisingskunnskap i matematikk

• Bevis og argumentasjon i matematikkundervisning

• Problemløysing og modellering

• Kommunikasjon og språk i matematikkfaget

• Tilpassa opplæring i matematikk

Læringsutbyte 

(endret standardoppsett 

og introsetning) 

Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:  

Kunnskapar 

Studenten 

• har brei kunnskap om utvalde tema, teoriar, problemstillingar, prosesser, verktøy og metodar innan

matematikkdidaktikk

• Har kunnskapar om ulike tradisjonar innan matematikkdidaktisk forsking

• Kjenner til ulike problemstillingar innan matematikkdidaktikken

Ferdigheiter 

Studenten kan 

• Sette seg inn i matematikkdidaktisk litteratur

• Presentere forsking munnleg og framstille denne slik at ei matematikkdidaktisk problemstilling blir klargjort

• Bruke matematikkdidaktisk kunnskap i planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen undervisning

• Presentere metodikken som er brukt i utvalde matematikkdidaktiske artiklar

Generelle kompetanse 

Studenten skal bli i stand til 

• Å knytte samen matematikkdidaktisk teori med erfaringar frå egen undervisning

• Vidareutvikle si rolle som lærar innan matematikkfaget
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Emnekode: MATDID230-P 

• Kunne vurdere matematikkfagets betyding i ein samfunnsmessig kontekst

Krav til forkunnskapar 

Required Previous 

Knowledge 

EB_KRAV Ingen 

Tilrådde forkunnskapar 

Recommended previous 

Knowledge 

EB_ANBKRAV 

Studiepoengsreduksjon 

Credit Reduction due to 

Course Overlap 

EB_SPREDUK 

Krav til Studierett 

Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid. 

Arbeids- og 

undervisningsformer 

Teaching and Learning 

Methods 

EB_ARBUND 

(Erstattar 

EB_UNDMET

O) 

Undervisninga gis i form av seminar, samt individuell eller gruppevis rettleiing. 

Obligatorisk 

undervisningsaktivitet 

Compulsory Assignments 

and Attendance 

EB_OBLIGAT Oppmøte på tre seminar 

(gyldig i ett semester) 

Vurderingsformer 

Forms of Assessment 

EB_VURDERI I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

• Seminarpresentasjon og utspørjing
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Emnekode: MATDID230-P 

Hjelpemiddel til eksamen 

Examination Support 

Material 

EB_HJELPEM 

Karakterskala 

Grading Scale 

EB_K-SKALA Bestått/Ikkje bestått [Pass/ fail] 

Vurderingssemester 

Assessment Semester 

EB_EKSSEM Haust 

Litteraturliste 

Reading List 

EB_LAEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

[The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and December 1st for the spring semester] 

Emneevaluering 

Course Evaluation 

EB_EVALUER Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

[The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department] 

Programansvarleg 

Programme Committee 

EB_PROGANS Programrådet for lektorutdanning har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet 

og alle emna der. 

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses. 
Emneansvarleg 

Course Coordinator 

EB_EMNANS

V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder.laerer@mnfa.uib.no 

Administrativt 

ansvarleg 

Course Administrator 

EB_ADMANS

V 

Det matematisk naturvitskapelege fakultet v/ Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet 

Kontaktinformasjon 

Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 

 studieveileder.laerer@mnfa.uib.no 

23

mailto:studieveileder.laerer@mnfa.uib.no
mailto:studieveileder.laerer@mnfa.uib.no


Emnekode: MATDID240-P 

Emnebeskriving for  Matematikkdidaktikk 4 (Namn på emnet, nynorsk) 

Matematikkdidaktikk 4  (Navn på emnet, bokmål) 

Mathematics Education 4 (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 

Emnebeskrivinga er godkjend av (Fakultetet brukar nemningar for godkjenningsorgan i samsvar med eigen praksis.): 

Programstyret:  …………………………………….(dd.mm.år) 

Institutt for …………….. :     .………………………(dd.mm.år)

………… fakultet: …………………………………….(dd.mm.år) 

Emnebeskrivinga vart justert:  …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 

Evaluering: 

Emnet vart sist evaluert: …………………………………….(dd.mm.år) 

Neste planlagde evaluering:     …………………………………….(dd.mm.år) 
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Emnekode: MATDID240-P 

 
 

Kategori Infotype Tekst  

Emnekode 

 

Course Code 

 MAT240-P 

Namn på emnet, nynorsk  Matematikkdidaktikk 4 

Namn på emnet, bokmål  Matematikkdidaktikk 4 

Course Title, English  Mathematics education 4 

Studiepoeng, omfang 

 

ECTS Credits 

EB_POENG 10 

Studienivå (studiesyklus) 

 

Level of Study 

EB_NIVAA Bachelor/master 

Fulltid/deltid 

 

Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid [Full-time] 

Undervisningsspråk 

 

Language of Instruction 

EB_SPRAK    Norsk [Norwegian] 

Undervisningssemester 

 

Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Vår [Spring] 

Undervisningsstad 

 

Place of Instruction 

EB_UNDSTED  

 

Mål og innhald 

 

Objectives and Content 

EB_INNHOLD Emnet tek sikte på å vidareutvikle studentens ferdigheiter og kunnskapar innan matematikkdidaktikk med utgangspunkt 

i artiklar og annen relevant litteratur. Studenten skriver en prosjektoppgåve der hovudfokus og litteratur avtales 

individuelt. 

Aktuelle tema er: 

• Matematikkdidaktisk forsking og metode 
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Emnekode: MATDID240-P 

• Bruk av matematikkdidaktisk kunnskap i klasserommet

• Refleksjon over erfaringar og utprøvingar i praksis

• Matematikkens historie

• Undervisingskunnskap i matematikk

• Bevis og argumentasjon i matematikkundervisning

• Problemløysing og modellering

• Kommunikasjon og språk i matematikkfaget

• Tilpassa opplæring i matematikk

Læringsutbyte 

(endret standardoppsett 

og introsetning) 

Learning Outcomes 

EB_UTBYTTE Studenten skal ved avslutta emne ha følgjande læringsutbyte definert i kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse:  

Kunnskapar 

Studenten 

• har brei kunnskap om sentrale tema, teoriar, problemstillingar, prosesser, verktøy og metodar innan

matematikkdidaktikk

• kan gjere greie for fleire tema innan matematikkdidaktisk forsking

• har inngåande kunnskap om ulike tradisjonar innan matematikkdidaktikken

• kjenner til ulike problemstillingar innan matematikkdidaktikken

Ferdigheter 

Studenten kan 

• sette seg inn i avansert matematikkdidaktisk forsking

• kan klargjere og framstille skriftlig ei matematikkdidaktisk problemstilling i lys av matematikkdidaktisk forsking,

teori og erfaring frå eige røynd

• bruke matematikkdidaktisk forsking i planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen undervisning og kunne

dokumentere dette

• gjennomføre eit mindre matematikkdidaktisk prosjekt på sjølvstendig grunnlag

Generelle kompetanse 

Studenten skal bli i stand til 

• Kunne samanlikne kvalitative og kvantitative forskingsmetodar som vert nytta innan matematikkdidaktikk
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Emnekode: MATDID240-P 

• Å planlegge varierte undervisningsopplegg basert på eigna teori

• Arbeide med kvalitetsutvikling i egen undervisning

Krav til forkunnskapar 

Required Previous 

Knowledge 

EB_KRAV Ingen 

Tilrådde forkunnskapar 

Recommended previous 

Knowledge 

EB_ANBKRAV MATDID210-P og MATDID230-P 

Studiepoengsreduksjon 

Credit Reduction due to 

Course Overlap 

EB_SPREDUK 

Krav til Studierett 

Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om studierett på PPU heltid. 

Arbeids- og 

undervisningsformer 

Teaching and Learning 

Methods 

EB_ARBUND 

(Erstattar 

EB_UNDMET

O) 

Undervisninga gis i form av seminar, samt individuell eller gruppevis rettleiing. 

Obligatorisk 

undervisningsaktivitet 

Compulsory Assignments 

and Attendance 

EB_OBLIGAT Oppmøte på tre seminar. Innlevering av utkast til prosjektoppgåva. 

 (gyldig i ett semester) 

Vurderingsformer 

Forms of Assessment 

EB_VURDERI I emnet nyttar ein følgjande vurderingsformer: 

• Prosjektoppgåve
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Emnekode: MATDID240-P 

Hjelpemiddel til eksamen 

Examination Support 

Material 

EB_HJELPEM 

Karakterskala 

Grading Scale 

EB_K-SKALA Ved sensur vert karakterskalaen A-F nytta. [The grading scale used is A to F. Grade A is the highest passing grade in the grading 

scale, grade F is a fail.] 

Vurderingssemester 

Assessment Semester 

EB_EKSSEM Vår 

Litteraturliste 

Reading List 

EB_LAEREM Litteraturlista vil vere klar innan 01.06. for haustsemesteret og  01.12. for vårsemesteret. 

[The reading list will be available within June 1st for the autumn semester and December 1st for the spring semester] 

Emneevaluering 

Course Evaluation 

EB_EVALUER Studentane skal evaluere undervisninga i tråd med UiB og instituttet sitt kvalitetssikringssystem.  

[The course will be evaluated by the students in accordance with the quality assurance system at UiB and the department] 

Programansvarleg 

Programme Committee 

EB_PROGANS Programrådet for lektorutdanning har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet 

og alle emna der. 

The Programme Committee is responsible for the content, structure and quality of the study programme and courses. 
Emneansvarleg 

Course Coordinator 

EB_EMNANS

V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt studieveileder.laerer@mnfa.uib.no 

Administrativt 

ansvarleg 

Course Administrator 

EB_ADMANS

V 

Det matematisk naturvitskapelege fakultet v/ Matematisk institutt har det administrative ansvaret for emnet 

Kontaktinformasjon 

Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 

 studieveileder.laerer@mnfa.uib.no 
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Fra programsensor for lektorprogram i naturvitenskap og matematikk, Trygve Johnsen, UiT-

Norges arktiske universitet, 9037 Tromsø,  oppnevnt for perioden: 1. januar 2015 til 31. 

desember 2018,  e-post: Trygve.Johnsen@uit.no, telefon 77644031.

Tromsø, 15.11.2017 

Årsrapport 2017. 

Studieprogram: Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk, det matematisk-

naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen. 

Generelt om programmet og om mitt arbeid i året 

som gikk. 

I februar 2015 ble jeg utnevnt til programsensor for perioden 2015-18, og avleverte mine to 

første evalueringsrapporter i november 2015 og november 2016. Jeg  har gjennomført ett 

programsensor besøk til Universitetet i Bergen i 2017. 

Besøk i oktober 

Mitt besøk ved UiB foregikk 30.-31 oktober, og ble i hovedsak viet til programsensur  

av programmet «Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk», men i formiddagsøkt  

ble viet til  «Erfaringsbasert  master i undervisning, matematikk».  

Programmet for selve besøket var slik:  

Program for sensorsamling i lektorutdanningen 
30. oktober 2017, Universitetet i Bergen

Dag 1 
Sted: Langes gate 1-3, møterom i 2. etg. 

10.00 - 13.00 Møte mellom programsensorer, leder for styringsgruppen for 
lektorutdanningen, leder for og fakultetsrepresentantene i programrådet  
for lektorutdanningen, leder for fagutvalget for 5-årig lektorutdanning,  
PPU-student og programkoordinator for lektorutdanningen 
10.00 - 10.05 Velkommen v/Helge K. Dahle 

10.05 - 10.25 Viktige og strategiske saker for styringsgruppen v/Helge K. Dahle 

10.25 - 11.05 Presentasjon av programrådets arbeid med visjon v/Mette Susanne Andresen 

Ev. innspill 

11.05 - 11.15 Pause 

VEDLEGG 7
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11.15 - 11.45 Fanesaker for studentene v/leder for fagutvalget for integrert lektorutdanning og 

PPUstudent 

11.45 - 12.15 Lunsj 

12.15 - 13.00 Fokusområder og videre arbeid for programsensorene  

v/programsensorene (15 min. hver) 

13.00 - 15.00 Møte mellom programsensorer, leder og sekretær for og skoleeieres 
representanter i praksisutvalget 
13.00 - 13.05 Velkommen v/Svein Ivar Angell 

13.05 - 13.55 UiB sitt organisatoriske forhold til skolene 

Diskusjon ledet av Svein Ivar Angell 

13.55 - 14.10 Pause  

14.10 - 15.00 Partnerskoleavtaler 

Diskusjon ledet av Svein Ivar Angell 

15.00 - Møte mellom programsensorene 
18.00 Middag på Ruccola café og restaurant 
 
 

Dag 2 
Program tirsdag 31. oktober 
Møte 09:30-12:00 i lunsjrommet, Matematisk institutt. 

Saksliste (dette gjaldt erfaringsbasert masterprogram, men jeg tar med 

også dette her, siden dette programmet lever i en slags symbiose med  

lektorgrogrammet, og de nye kollegene som er ansatt også skal arbeide med 

lektorprogrammet): 

1. Presentasjon av nye kollegaer 

2. Endringer i programmet 

3. Rekruttering 

4. Masteroppgaver 

 

Fra og med lunsj 12.00 startet møtet om selve «Lektorprogram i naturvitenskap og 

matematikk»:  
 

1200: Lunsj i kantinen i Realfagsbygget - felles med erfaringsbasert master 

 

Møte 13.00-15.00 i Lærerværelset i 1. etg i Realfagbygget 

Tema: Lektorprogrammets yrkesrelevans. 

Til stede: Anne Bjørnestad; Tom Olav Klepaker; Christoph Kirfel; Trond Stølen Gustavsen;  

Johan Lie; Jorun Nylehn; Stein Dankert Kolstø; Dag Roness; Trygve Johnsen, Marianne 

Jensen,  

En tredjeårsstudent og en femteårsstudent  

Møtet var i utgangspunktet planlagt som nedenfor, men fram til 14.15 ble det en 

plenumsdiskusjon: 

Ca. 1300: Samtale med rep fra praksisfeltet, Anne Bjørnestad 

Ca. 1315: Samtale med fagdidaktikere, Tom Klepaker, Christoph Kirfel, Trond Stølen 

Gustavsen; Johan Lie; Jorun Nylehn; 

Ca. 1340: Samtale med rep fra pedagogikk, Dag Roness 

Ca. 1400: Samtale med studentrepresentanter 

Ca. 1415: Samtale med LU-leder (Stein Dankert Kolstø) og –sekretær (Marianne Jensen) 
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Noen inntrykk fra møtene Dag 1: 

Dekan Helge Dahle, MN-fakultetet, UiB, er leder for en nyopprettet styringsgruppe for 

lektorutdanninga ved UiB sentralt, og innledet og holdt første foredrag på møtet 30. oktober. 

Han gav inntrykk av at lektorutdanninga er et prioritert område og at opprettelsen av 

styringsgruppa, som også kan ta initiativ til økonomiske grep, er et uttrykk for dette. Han 

vektla arbeidet med praksisperiodene, og de ulike avtalene med skolene (universitetsskoler, 

partneravtaler og praksisskoler), og berørte økonomiske forhold som lønnsdifferensiering. En 

har lenge hatt inntrykk av at MN-fakultetet har hatt et godt grep på samarbeidet med skolene, 

og det er viktig at dette skal gjelde for all lektorutdanning ved UiB. Som programsensor for 

«Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk» spesifikt er det også mitt inntrykk at det 

gjøres godt arbeid på denne fronten for dette programmet. De samtalene jeg har hatt med 

realfagsstudenter på realfagsprogrammet i 2015 og -16 indikerer likevel at samkjøringen 

praksis/disiplinfagsundervisning er et skjørt punkt, der en aldri kommer helt i mål, uansett 

hvor hardt en prøver, så det er all grunn til å holde fokus her også i åra som kommer. 

Førsteamanuensis Mette Susanne Andresen, som er matematikkdidaktiker, og leder av 

programrådet, presenterte deretter arbeidet med en visjon for (hele) lektorprogrammet (ikke 

bare naturvitenskap og matematikk).  Noen hovedpunkter var at faglig innhold med høy 

kvalitet var det viktigste, videre at organiseringen  med samarbeid/integrering mellom de 

ulike elementene i utdanningen måtte være god. En har en visjon om frambringelsen av «den 

gode lærer», som kan prege en skole, og ha et bredt spektrum av ferdigheter. Videre må 

evaluering av utdannelsen, på klargjorte premisser, og øvrig kvalitetssikring være god. En bør 

også være beredt til en løpende revidering av programmet, i forhold til samfunnsutviklingen, 

og være aktive i debatten om kva god utdanning er. Dette er jo alt sammen punkter en kan 

kjenne igjen fra tidligere diskusjoner om utdanningen, og en visjon det er naturlig å dele. 

Arbeidet med sluttformulering er trolig klart på nyåret, og det nevnte «skjøre» punktet om 

samkjøringen praksis/disiplinfagsundervisning faller naturlig inn under visjonspunktet om 

samarbeid/integrering mellom de ulike elementene i utdanningen, noe som er bra, etter mitt 

syn. «Evaluering av utdannelsen, på klargjorte premisser», er noe jeg for naturvitenskap- og 

matematikkprogrammet har prøvd å få til  gjennom programsensurrapportene i 2015 og 2016, 

som en oppfølging av mine forgjengeres rapporter. I disse to rapportene (2015/16) var det for 

øvrig innhold og vurdering av disiplinfaglige og fagdidaktiske masteroppgaver som særlig 

stod i fokus, og det jeg har sett til nå, indikerer at arbeidet med masteroppgavene fungerer bra 

på dette programmet. 

Under punkter «Fanesaker for studentene» oppsummerte først en student opp det ett-årige 

PPU-programmet sine inntrykk og oppfatninger om det programmet,  og deretter gjorde en 

annen student, som er leder for fagutvalget for integrert lektorutdanning, det samme på vegne 

av studenter på de programmene som faller inn under dette. Hans egne disiplinfag er språkfag. 

PPU- studenten hadde fått svar fra bare 4 studenter da han bad om input til dette møtet og tok 

derfor forbehold om representativiteten av oppfatningene.  Disse oppfatningene var generelt 

meget kritiske, og gav inntrykk av en stresset hverdag. Mer direkte relevant i rolle som 
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programsensor var det å høre på leder for fagutvalget for integrert lektorutdanningen. Han var 

også meget kritisk til en rekke forhold. Generelt syntes han det var for liten progresjon i 

kortpraksisperiodene i 1., 3. og 5. semester, han mente at utvekslingsopphold ved andre 

universiteter var vanskelig å gjennomføre, at studiepoengkrediteringen ved en del 

didaktikkemner var for dårlig (eller at omfanget burde reduseres), at det forekom for mange 

timeplankollisjoner mellom disiplinfag og didaktikkaktiviteter, særlig i langpraksisperiodene, 

at det var en generell ressursmangel på programmet og ikke nok fagdidaktiske oppgaver å 

velge mellom. Han var også kritisk til måten bacheloroppgaven i lektorprogrammet ble 

gjennomført på. Jeg har i 2015-17 hatt samtaler med en god del studenter på «Lektorprogram 

i naturvitenskap og matematikk», og kan kjenne igjen noen av disse elementene, hos noen, 

men ikke alle studentene jeg har snakket med. I fjor skrev jeg blant annet, etter en 

studentsamtale med realfagsstudenter: 

«Blant negative ting som ble trukket fra var ulike vansker knyttet til praksisavvikling (disse 

studentene har opplevd slik praksis i 1., 3. og 5. semester). Noen mente arbeidsbyrden på en 

del pedagogikkfag var for stor i forhold til antall studiepoeng, noen at praksisen fant sted på 

feil klassetrinn, noen at kommunikasjonen med praksislærer var for dårlig, og noen at 

praksisen var rotete, og spredt. En mer generell kommentar var studentene fryktet at det ville 

bli en for brå overgang til praksisen i 7. semester neste år, etter som de selv knapt hadde 

undervist til nå. Praksisen i 1.,3. og 5. semester rommer knapt selvstendig undervisning  fra 

studentene.» Andre var mer positive, og mente f.eks. at mot slutten av studiet hadde de 

forstått hvor viktige kortpraksisperiodene faktisk hadde vært, selv om de ikke fullt ut hadde 

forstått det da de gjennomførte dem. Det er vanskelig å si «hvem som har rett», men at 

praksisperioder, og samkjøring med annen aktivitet, er noe en må et kontinuerlig fokus på, er i 

hvert fall sikkert.  

Under framlegging av programsensorenes fokusområder for 2017 la jeg for min del fram at 

jeg kunne tenke meg å se på studiets yrkesrelevans (etter oppfordring fra LU-lederen ved 

MN-fak), gjennomføring/frafall, samt kommentere så vel studiebarometeret og de inntrykk 

jeg hadde fått eller kom til å få ved møtene i Bergen. 

Møtet mellom programsensorer, leder Svein Ivar Angell (som også ledet møtet) og sekretær 

for, og skoleeieres representanter, i praksisutvalget var interessant. Her gjennomgikk en ulike 

former for organisering (universitetsskoler, partnerskoler, praksisskoler), og fikk høre litt om 

hvordan nøkkelpersoner ved en ungdomsskole (Laksevåg) og en videregående skole (Nordahl 

Grieg vgs), samt UiBs egen stab, opplevde ulike sider ved praksis- og partnerengasjementene.  

Vi fikk presentert en mal for en partneravtale mellom lektorutdanningen ved  UiB og den 

enkelte skole. At studentenes praksisperioder også kan fungere som en form for 

«arbeidsformidling» kom også fram: Praksiskandidater som oppfattes som dyktige, eller 

potensielt dyktige, kan ha et fortrinn hvis vedkommende søker jobb ved samme skole seinere. 

Dette ble oppfattet som en vinn/vinn-situasjon for både skole og kandidat. Men ellers uttrykte 

ungdomsskolerepresentanten at det ungdomsskolene generelt  kunne ha fått mer igjen for 

samarbeidet. VGS-representanten uttrykte behov for flere økonomiske ressurser. Tidligere 

hadde en en 20% stilling til praksiskoordinering, noe som nå er falt bort. Det er altså mulig at 

økonomi og ressurser kan være et tema for bedring av framtidig praksisavvikling og annet 

samarbeid med skolene, noe som indikerer at det kan være et godt grep å ha opprettet en 

styringsgruppe for lektorutdanningen med muligheter for økonomisk inngripen. 
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Ved det avsluttende møtet mellom de tre programsensorene Eivind Elstad (for PPU), Jon 

Magne Vestøl (for språk- og samfunnsfag) og meg ble vi enige om å skrive hver vår rapport, 

uten å samarbeide om dem, selv om en del inntrykk var felles. Problemstillingen ble 

aktualisert gjennom at den tidligere programsensoren Per Ramberg, som har hatt et overordnet  

programsensoransvar for all lektorutdanning, inkludert PPU, nå har sluttet, uten å bli avløst av 

noen annen.  

Men ettersom vi har ulike oppdragsgivere, og det forhåpentligvis kan være en berikelse å lese 

tre nokså uavhengige vurderinger, ble vi altså enige om ikke å samarbeide om de konkrete 

rapportene. 

 

Møte om  lektorprogrammets yrkesrelevans, Dag 2. 
 

Dette møtet foregikk som en plenumsdiskusjon mellom Anne Bjørnestad, som er lektor i 
matematikk at Amalie Skram videregående skole. fagdidaktikerne Tom Olav Klepaker , 

Christoph Kirfel; Johan Lie, Jorun Nylehn, Trond Stølen Gustavsen; en tredjeårsstudent og en 

femteårsstudent på «Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk», administrativt ansvarlig 

Marianne Jensen,  og meg. Et stykke ut i møtet kom pedagogikkrepresentane Dag Roness til, 

og mot slutten av møtet også LU-leder Stein Dankert Kolstø. Det var uttrykt ønske om å 

diskutere lektorutdanningens yrkesrelevans, et ønske jeg hadde sluttet meg til, og det ble til at 

jeg ledet diskusjonen. Jeg var særlig interessert i hva Anne Bjørnestad mente om dette: 

Er den utdannelsen som blir gitt ved «Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk», UiB, 

yrkesrelevant (nok) for ferdige kandidater som skal arbeide i videregående skole eller 

ungdomsskole ?  

Hennes svar kunne i grove ordelag oppsummeres som:  Ja, det er den, i alle fall når vi snakker 

om videregående skole. Skulle hun trekke fram noe som kunne vært betre, er det kompetanse 

til å nyttiggjøre seg digitale verktøy. 

Samtidig var vi alle på det rene med at det er individuelle forskjeller mellom dem  som 

utdannes, at de i varierende grad er «på sin rette hylle» når de arbeider som pedagoger i de 

ulike skoleslagene. Vi drøftet litt hvorvidt praksisperiodene 

i utdanningen  kunne ha et tosidig siktemål: På den ene side å forbedre studentenes dyktighet i 

å være gode undervisere, og på den side fungere som diagnoseverktøy, kanskje særlig  for 

studenten selv, for  å finne ut om dette er den hylla de hører hjemme på.  

Vi gikk så over til å diskutere om det er forskjell på skoleslagene, utdanninga er for trinnene 

8-13, men er den like god for 8-10 som 11-13 ? Svaret her ser ut til å være nei, i den forstand 

at ungdomsskolen ikke har separat undervisning i fysikk, kjemi, biologi, men opererer med et 

samlet Naturfag. En lærer utdannet ved «Lektorprogram i naturvitenskap og matematikk» har 

et Fag 1 og et Fag 2; gjerne Matematikk og ett av de nevnte tre naturfagene. Vedkommende er 

da gjerne en slags amatør  hva angår de to naturfagselementene han/hun ikke er utdannet i. 

Lektorprogrammet, med sin strikte rammeplan, der nesten hele opplegget er låst, gir også 

svært lite rom for valgfag. Skal en  utdanne seg i et naturfag til, må en da ta det utenom full 

studieprogresjon. Og er en så faglig og kapasitetsmessig sterk at en klarer det, vil trolig 

videregående skole framtre som et vel så interessant yrkesvalg som ungdomsskolen (Det er 

riktignok slik at det undervises i Naturfag i 1. klasse ved videregående skole også, men denne 

måten å organisere undervisningen i fysikk, kjemi, biologi er likevel langt mindre 

framtredende i videregående skole enn i ungdomsskolen). 

For egen del vil jeg si at dette er en vesentlig strukturell svakhet ved opplegget for 

Lektorutdanning 8-13 i Norge som helhet (evt. med organiseringen av undervisningen i 

skolen, i alle fall er det en «mismatch» her). Det er lite UiB kan gjøre med dette, gitt 

rammeplanen.   Samtidig er det klart at de som har matematikk i utdanningen (som Fag 1 eller 
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som Fag 2) har et veldig relevant fag når de skal framtre som attraktive på arbeidsmarkedet, 

uansett skoleslag, og de har da vesentlig bedre muligheter enn ellers til på egen hånd å lære 

seg den fysikken som trengs for å undervise i ungdomsskolen (dersom fysikk er ett av de to 

fagelemmentene de mangler). Kombinasjonen biologi/kjemi eller kjemi/biologi skulle 

tilsynelatende gjøre problemene med å undervise Naturfag mindre, da de som har denne 

kombinasjonen bare mangle ett fagelement (fysikk), men alt i alt har  de trolig et svakere 

utgangspunkt enn dem som har matematikk, hva yrkesmuligheter i skolen angår. Jeg mener 

for egen del at både integrert 5-årig lektorutdanning og fagmaster + PPU, med sterk 

fokusering på utvalgte fag i utdanningen  er en utdanning som er mer yrkesrelevant for 

videregående skole enn for ungdomsskolen. Likevel mener jeg ikke at «Lektorprogram i 

naturvitenskap og matematikk» kan sies å være en dårlig eller irrelevant utdanning for 

framtidige ungdomsskolelærere. Vi har her bare påpekt noen utfordringer. En 

ungdomsskolelærer må gjerne  finne seg i å undervise en del fag vedkommende ikke har 

særlig utdanning i, og den generelle faglige tyngden i lektorprogrammet skulle gi et rimelig 

godt utgangspunkt for egenopplæring, i hvert fall i tilgrensende fagområder. 

Studentene på møtet savnet mer informasjon under studiet om hva pensum  på de ulike 

klassetrinnene består i. De lærer sine fag, men lite om kva deres framtidige elever lærer innen 

same faget. Andre ting de lærer lite om er hvordan du lager en prøve, hvordan setter du en 

karakter ? Det er altså håndverksmessige elementer i lærerjobben som de etter deres syn med 

fordel kunne sett mer av i utdanningen. 

Vi tok også opp det faktum at en innen ett og same skoleslag kan ha fagtilbud på ulikt nivå og 

av ulikt omfang. En har for eksempel P.matematikk, T-matematikk og R-matematikk i 

videregående skole, og en har enkeltelever med svært ulike utgangspunkt. Det ble framhevet 

på møtet at studentene i pedagogikkdelen av utdanningen lærer om tilpasset opplæring, som 

skal gjøre dem fleksible og  forberedt på problemstillinger vedrørende differensiering og 

elever med ulike utgangspunkt. 

Vi kom også inn på opplæring i eller om undersøkende pedagogikk, aksjonsforskning, 

yrkesetikk, skolen i samfunnet, noe som inngår i lektorstudiet.  Vi var inne på spørsmålet om 

hvorvidt utdanningen er god også for lærere som skal undervise på yrkesfaglige 

studieretninger; med videregående skole tenker vi universitetsfolk oftest på allmennfaglig 

studieretning, det gamle gymnaset som vi sjøl gikk på. Det råder litt mer usikkerhet om hva 

svaret er her, men problematikken omkring differensiering og elever med ulikt utgangspunkt 

skulle være relevant også i forhold til dette. 

På en workshop jeg deltok i ved den nasjonale lektorkonferansen i Tønsberg, ble for øvrig 

undervisning på yrkesfaglige retninger tatt opp. Et spørsmål var: Hvor viktig er det at en 

lektor som underviser i norsk eller matematikk på en yrkesfaglig retning forstår fagfeltene 

(bygg, elektriker, rørlegger, osv) elevene utdanner seg i ? Holder det med generell 

kompetanse i norsk eller matematikk og «generell» lektorfaglig kompetanse innen 

fagdidaktikk, pedagogikk ? 

En heller nok til til den oppfatning at som utdanningsbakgrunn er «generell» kompetanse nok, 

og at en som praktiserende lærer heller får sette seg nok inn i fagfeltene elevene sogner til, til 

at en eventuelt kan finne nok motiverende eksempler inen (norsk eller) matematikk.   

 

Jeg synes det er vanskelig å konkludere bombastisk om yrkesrelevansen til  «Lektorprogram i 

naturvitenskap og matematikk», men både møtet med skolerepresentantene på Dag 1 

(ungdomsskole og VGS), og møtet, særlig med Anne Bjørnestad, på Dag 2, samt de inntrykk 

eg elles har, tilsier at programmet treffer ganske bra, og som forventet, i forhold til å forsyne 

skoleverket med dyktige pedagoger og fagfolk. Og jeg tror det er svært viktig at også 

ungdomsskolene kan huse noen pedagoger som kan fungere som faglige fyrtårn for sine 

kolleger og ha en solid fagutdanning ala Fag 1 i ett av realfagene (+ Fag 2).  
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Studiebarometeret 

Det var 28 respondenter (54%) på Studiebarometeret i 2016 for lektorprogrammet i 

naturvitenskap og matematikk. Her svarte studentene på hva de synes om enkeltaspekter som 

læringsmiljø, medvirkning, engasjement, yrkesrelevans, undervisning, eksamen, og 

læringsutbytte. De blir også bedt om en helhetsvurdering. Det benyttes en skala fra 1-5. 

På enkeltelementene lå programmet både i 2015 og 2016 grovt sett på landsgjennomsnittet for 

tilsvarende utdanninger, og pekte/peker seg ikke spesielt ut. På helhetsvurderingen, «Alt i alt, 

hvor fornøyd er jeg med studieprogrammet», gjorde lektorprogrammet i naturvitenskap og 

matematikk ved UiB det langt bedre enn gjennomsnittet, med 4.2, 4.3, 4.3 i årene 2013-15, 

mens landsgjennomsnittet var henholdsvis 3.7, 3.9, 3.9 i disse tre årene.  

Dette var jo svært positivt, og det kan derfor framstå som en skuffelse at dette punktet kun 

gav 3.8 i 2016, mot et landsgjennomsnitt på som stadig er 3.9.  For praksisopplæringen 

(generelt), som mange er opptatt av, er barometerverdien 3.2 i 2016 mot 3.6 i 2015, som var 

det samme som landsgjennomsnittet da. For de enkelte elementene er poengsummene nå: 

Hvordan institusjonen forberedte deg på praksisopplæring  2,5  

Kommunikasjonen mellom praksissted og høyskole/universitet  2,5  

Tilbakemeldinger underveis i praksis  3,1  

De faglige utfordringene i praksisopplæring  3,6  

Hvor godt teorien du har lært har vært relevant for praksisutøvelse  2,9  

 

Hvordan praksisen har blitt brukt i den ordinære undervisningen som 

grunnlag for diskusjon/refleksjon  
3,8 
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Praksisopplæringen generelt  3,2  

 

En skal være varsom med å trekke klare konklusjoner utfra disse tallene, men på enkelte av 

disse punktene kan det være forbedringspotensial. I rapporten for 2016 (som delvis tok 

utgangspunkt i Studiebarometeret for 2015, men mest  i inntrykk framskaffet i samtaler med 

studenter og andre aktører) skrev jeg: 

Lektorprogrammet i naturvitenskap og matematikk ved UiB  ser i sin alminnelighet ut til å 

være godt likt blant studentene. Det er en del logistikkproblemer knyttet til forholdet 

mellom praksisdeltagelse på den ene side, og deltagelse i realfaglig undervisning på den 

andre, noe som skaper friksjon, og kan være en mulig årsak til frafall.  Det tas grep, og er 

en sterk bevissthet om få til gode løsninger på slike utfordringer, som alle som arbeider 

med lektorutdanning møter.  Praksisperiodene er et enkeltelenent ved utdanningen som 

mange studenter trekker fram som det som i størst grad har bidratt til å forbedre deres 

undervisning.   

Et fortsatt fokus på praksisperiodene ser stadig ut å være aktuelt. Disse periodene kan være 

givende for mange, og utfordrende for mange.        

Opptak, gjennomstrømming, frafall. 

Noen tall for opptaket etter innføring av ny modell H14: 

Opptaksår Aktive 
pr. nov 
17 

Byttet til 
annet  
program 
UiB 

Forsvant  
fra UiB 

Har fått 
nytt  
opptak til 
lektor 
H17 

Permisj
on 

Totalt 
antall reg  
på program 

2014 27 3 11 
  

41 

2015 30 5 9 1 2 47 

2016 40 2 7 
  

49 

 

De som hoppet av - når 
forsvant de? 

     

Antall 
semestre før 
de forsvant 

0 – 
startet 
ikke opp 

1 2 3 4 5 

2014 6 1 2 
 

3 2 

2015 5 5 
 

1 4 
 

2016 5 1 3 
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LEKTOR 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Opptaksår 

Primærsøkere 

SO april* 

 78 69 62 36 36 25 27 29  

Reg på prg i 

FS 

46 

(45) 

49 

(44) 

47 

(42)  

41 

(36) 

36 

(32) 

29 

(24) 

34 

(27) 

23 

(21) 

29 

(26) 

 

Aktive pr. 

050917 

42 43 30 (2 i 

perm) 

27 19 7 4 0 2  

Fullført**     2 8 17 10 11  

Byttet til 

adjunkt og 

fullført det 

     2   1  

* I tillegg kommer studenter på intern overgang (gjelder før 2014) 

** En del studenter utvider masteroppgaven til 60 sp og studiet til 6 år for å bli lektor med 

tilleggsutdanning 

Tall i parentes er studenter som møtte ved studiestart og semesterregistrerte seg på 

programmet. 

Det er noen studenter som har søkt opptak og tas opp, men som ikke starter opp og så søker 

seg inn igjen senere. Disse opptrer i tallene som frafalne i en kolonne og som aktive i en 

senere kolonne.  En har ikke nøyaktige tall, men det er snakk om om lag 5-10 totalt fra 2009. 

Vurderinger omkring tallene 

En ser vel etter hvert ut til å nærme seg «fasiten» for utdanningen for de kullene som startet 

opp i  2009-2011, etter som det nå er mer enn 6-8 år siden disse kullene startet opp på sin 

femårige utdanning. En ser at det det sammenlagt var 74 studenter som møtte opp ved 

studiestart i disse tre årene,  og at 38 av disse nå har fullført sine studier, dvs ca 13 pr. år. I 

tillegg er 6 studenter fortsatt aktive, så hva jeg ville kalle den reelle gjennomføringsprosenten  

(fullførttallet delt på tallet i parentes i FS-raden ganger 100) ser ut til å bli 51-60. For en 

utenforstående virker dette kanskje ikkje særlig imponerende, men sammenlignet med andre 

lektorutdanninger fortoner dette seg som en ganske god gjennomføringsprosent. For 2012-

kullet ser både gjennomføringsprosenten og «volumet» ut til å bli omtrent den samme som 

kullene før dem. Det er altså en 12-14 personer som  hvert år uteksamineres i gjennomsnitt. 

For norsk skoles skyld skulle en ønske seg et større antall uteksaminerte. Det er gledelig at 

tallene for de seinere kullene (start fra 2013 og seinere) ser ut til å vise framgang, i hvert fall 

på én måte: Antall studenter som møter opp og starter på studiet ser ut til å øke over tid, og 

ligger nå stabilt på 40-tallet etter å ha vært på 20-tallet for de nevnte kullene. Det var særlig i 

2013 (gammel modell) og i 2014 (ny modell) at tallene hoppet oppover. Hva 

gjennomføringsprosenten angår, er det noe tidlig å konkludere for kullene med oppstart fra og 

med 2013, men tallene ovenfor gir grunn til en dempet optimisme. Det er grunn til å regne 

med at antall uteksaminerte vil være langt oppå 20-tallet pr. år i tida framover (noe nær en 

fordobling fra kullene som startet 2009-11). Den generelle økningen i volumet på utdanningen 

er gledelig, men vil også sette økte krav til arbeid og ressursbruk hos de ansatte ved UiB og 

praksislærerne ved skolene. 
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Konklusjon: 

Jeg har i år fokusert på yrkesrelevans og gjennomføring/frafall, samt analysert sider ved 

studentenes svar på Studiebarometeret, og gjennom samtaler med ulike aktører blitt grundig 

orientert om sider ved praksisutdanningen. Alt tyder på at det arbeides meget bra med 

utdanningen, som er i vekst, men at det stadig er utfordringer knyttet til praksisavviklingen 

ved skolene. Samtidig får en det inntrykk at denne praksisavviklingen ved dette programmet 

løses på en måte som andre programmer ved UiB har noe å lære av. Økte studenttall er 

gledelig, men vil kreve økt innsats og stor bevissthet om gode veiledningsprosjekter (særlig 

masteroppgaver), i tillegg til stadig fokus på praksisavviklingen. 

 

                                                      

                                                          Trygve Johnsen. 
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