
Møte i lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 
 
Tid:  Tirsdag 7. juni kl 11.30-13.00 
Sted:  Rom K3 i BIO-bygget (samme sted som tidligere)   

 
Medlemmer: 
Jorun Nyléhn, leder av utvalget 
John-Arvid Grytnes, Institutt for biovitenskap 
Henriette Linge, Institutt for geovitenskap 
Frida Hinna, student lektorprogrammet 
Erik Holst, Bergen Katedralskole 
Gunnar Nyhammer, Holen skole 
Lars Petter Storm Torjussen (Liv Eide vikar V22), Institutt for pedagogikk 
Johan Lie, Matematisk institutt 
Matthias Stadler, Kjemisk institutt 
Stein Dankert Kolstø (Kjartan Olafsson vikar i 2022), Institutt for fysikk og teknologi 
 
 
Sakliste: 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
II  Godkjenning av referat fra møtet 05.04.22 
 
Sak 11/22 Justering av studieplan og anbefalte studieløp 
Vedtakssak 

Sak 12/22 Redesign - oppfølging etter heldagsseminar 
Drøftingssak 

Sak 13/22 Redesign - kollisjonsproblematikken 
Drøftingssak 

Sak 14/22 Rotasjonsliste - verv 
Vedtakssak 

Sak 15/22 Oppgave til ekstern fagfelle  
Drøftingssak 
 

Sak 16/22 Opptakskrav og fagtilbud PPU  
Orienterings- og drøftingssak 
 
III   Orienteringssaker 
IV  Eventuelt 
 
 



Referat

Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte tirsdag 5. april kl 14.30-16.00 
 
Til stede: 
Jorun Nyléhn, leder av utvalget 
John-Arvid Grytnes, Institutt for biovitenskap 
Erik Holst, Bergen Katedralskole 
Liv Eide, vikar for Lars Petter Storm Torjussen, Institutt for pedagogikk 
Johan Lie, Matematisk institutt 
Matthias Stadler, Kjemisk institutt 
Kjartan Olafsson vikar for Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi 
 
Forfall: 
Henriette Linge, Institutt for geovitenskap 
Frida Hinna, student lektorprogrammet 
Gunnar Nyhammer, Holen skole 
 
Observatør 
Sigrunn Eliassen, visedekan utdanning 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen, sekretær 
 
 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent. Tre saker ble meldt inn til Eventuelt. 
 
II   Godkjenning av referat fra 21. februar  
Referat ble godkjent. 
 

Sak 8/22 Vedlegg til sensormappe 
Vedtakssak 
 
Jorun orienterte om saken: Noen sensorer ønsker egne retningslinjer/sensormappe for 
lektorstudentenes oppgaver, andre gjør ikke, så noe ulikt syn på behovet. Et kompromiss kan 
være å gjøre dagens lektorvedlegg til instituttenes retningslinjer/sensormapper, litt mer 
utfyllende.  
 
Enighet om denne løsningen og om vedlagte forslag til oppdatert vedlegg.  
 
Vedtak:  
LU godkjenner vedlegget og instituttene bes legge dette ved sensormappe når 
masteroppgaver i lektorprogrammet skal vurderes. 
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Referat

Sak 9/22 Redesign  
Drøftingssak 
 
Læringsutbyttebeskrivelser 
 
Jorun orienterte om saken. Det legges opp til felles LUB for MNS program, men med 
utfyllende LUB for det enkelte fag som tillegg til de felles. Noen utkast til LUB for fagene 
foreligger, ulike i lengde, type og form, behov for å jobbe videre med og harmoniseres. 
 
Innspill: 

• Sendes utkastene til instituttene? 
• Foreslår at det gjøres uformelt i første omgang, at instituttrepresentantene tar det 

uformelt med eget institutt 
• Bryter med redesigntanken, det vi ender opp med som LUB avhengig av hva 

instituttene har av emner (kan/vil tilby). Så instituttene må godkjenne dette. Foreslår 
at beskrivelsene om fag ikke er så veldig spesifikke. 

• Bruken av verb og adjektiv bør sees på, bør prøve å lande på noe felles 
• Ikke ensartet/samkjørt på MN/UiBs andre program 
• I rammeplanen har man brukt ‘har’ om kunnskaper og ‘kan’ om ferdigheter 
• I forslaget til bl.a. naturfag er uttrykket «bl.a.», bør bort 
• Skrive det uten å spesifisere faglig tema? 
• Kan være greit å ha med noen konkrete «knagger» 
• Utkast til LUB skal sendes lektorsenteret innen 27. april, skal tas opp på seminaret 2. 

mai 
• Be instituttrepresentantene jobbe videre med LUB for sitt fag fram til over påske? 

 
Instituttrepresentantene bes om å jobbe videre med utformingen av LUB for eget fag og 
sende oppdaterte utkast til Jorun og Marianne innen 20. april. 
  
Andre spørsmål 
 
Jorun orienterte om saken. Etterlyser mulighet til å levere inn forslag til modell, komme med 
innspill. 
Det skal være praksis i 4 semester (minst) og 100 dager praksis uten studiepoeng. Hvordan få 
det til å gå opp? Vet ikke hva det jobbes med sentralt. Lite transparent. For lite involvert til 
nå. Bekymring for at den indre gruppen er for HF-tung. Fakultetene har ulike behov. 
 
Innspill: 

• Samme opplevelse når det gjelder pedagogikk. Lov å håpe at seminaret 2. mai kan gi 
mulighet til mer involvering 

• Har lyst til å sende innspill. Ønsker ikke å ende med noe som er dårligere enn den 
modellen vi har i dag 

• En mulighet/idé: Kortpraksis i starten av studiet, 1-2 uker, Mulig for emnene å 
tilpasse. To lange perioder, en av den tidligere enn nå, vil fungere i ungdomsskolen. 
Felles exphil for lektor, tilpasset langpraksis. Innovasjonsemnet (evt. felles på tvers av 
fakultet), tilpasset langpraksis. Resten av praksis i 9. semester, forskningspraksis, 
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Referat

knyttet til f.eks. MNF367 for studenter som skal ha didaktikkoppgave. Kan gi 
kollisjonsfritt løp for de som skal skrive didaktikkoppgave 

• Hva med de som skal skrive disiplinfaglig? Mulig å tenke at vi kun tilrettelegger for de 
som skal ta didaktikkoppgave? At fortsatt mulig med disiplinfaglige, men risikerer da 
noe kollisjon? 

• Må sørge for at samkjøring med PPU fortsatt er mulig, første langpraksis må være 
høst og andre langpraksis vår. Helst påfølgende semestre. 

• Trøblete med helårsemner ved forskningsfri 
• Tenke felles didaktikkemner i det ene semesteret og fagspesifikke i det andre? 
• Tidlig langpraksis gir studentene erfaringer de kan ta med inn i pedagogikk- og 

didaktikkundervisningen senere i studiet, noe som er en fordel 
• Tidlig langpraksis gjør det mulig for studentene å tidligere få prøvd seg og finne ut om 

de vil bli lærer 
• Mye som skal gå opp 
• MN og HF har ulike emnestruktur, 10 og 15 
• I Sejerstedsrapporten ble denne plasseringen av praksis foreslått: 1-4-5-8, to korte og 

to lange. Tenker at hvis det skal være mulig å få til felles struktur for praksis, må det 
lages et felles skjelett først, ikke at man jobber med ulike forslag med detaljer på 
hvert sitt fakultet. Det som gikk galt i 2013. 

• Må også se på detaljene, begrunne hvorfor noe går/ikke går 
• Må unngå det vi har nå, der studenter går fram og tilbake mellom campus og skole 
• Må være en gevinst med å legge om 
• Å bli kvitt kollisjonene er overordnet 
• Mulig å endre i rammeplanens krav, f.eks. at praksis bare trenger spres på 3 semester 
• Neppe, og det vil gi svært lange perioder 
• Vi sender et forslag til Lektorsenteret i forkant av seminar 2. juni. 

 
Jorun sender ut sitt forslag til LU og ber om innspill innen 20. april og sender deretter videre 
til Endre og co. 
 
Sak 10/22 Utfordringer tverrfaglige program  
Drøftingssak 

Jorun orienterte om saken 

Innspill: 

• Egentlig den Eventuelt-saken jeg nevnte, men har sammenheng med dette, da det er 
et eksempel på en utfordring med tverrfaglige program. Endringer gjøres i emner 
med tanke på disiplinfaglig program, uten at brukere av emnene involveres 
tilstrekkelig og der man glemmer å se på konsekvenser for alle program der emnene 
inngår. Bruke den konkrete saken fra kjemi som eksempel i notatet. 

• Ulik lengde på praksis i PPU (60 dager) og lektorprogrammet (100 dager) er en 
utfordring 

• Står at 1/3 av midlene går til praksis. Hvor stammer tallene fra? 
• Tidligere visedekan for utdanning satt i en arbeidsgruppe som så på økonomi i 

lektorutdanningen, tall stammer fra ham. Finne tak i rapporten fra arbeidsgruppen. 
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Referat

• Bør presisere hva som menes med «på papiret»

III Orienteringssaker 
• Fire studenter til Cape Town H22. Mette Andresen besøker studentene.
• Besøk fra skolen i Cape Town i uke 40. Trenger en komité. Planer om å spørre Tom

Klepaker som tidligere har besøkt skolen flere ganger. Erik Holst stiller i komité,
positiv til at de besøker Katten

• Møte med Sorin Bangu angående justeringer i MNF201. Positivt møte, åpen for
justeringer. Men vi må ta høyde for at det blir justeringer, kan ikke forvente full
omlegging. Bør be studentene H22 snakke med Sorin om hvordan de opplever emnet

• Sommeravslutning (ansatte) for UiBs lektorutdanning. Onsdag 15. juni på Lønningen. 
Prøver på det. Johan kan stille i komité.

• Utlysning av insentivmidler for utdanningskvalitet. MJ ser om mulighet til å søke om
noe knyttet til NATDID210 og MATDID210 i samråd med de emneansvarlige

IV Eventuelt 

• Campusdager. Har hatt dialog med Kai Grieg i FN-sambandet om campusdag om 
bærekraftig utvikling. De ønsker å være med videre. De ønsker å treffe studentene
før selve dagen. Foreslår at de tar campusdag 2 og at de kan komme innom på 
slutten av dagen på campusdag 1 som er uken før.

• Praksis – studenter som gir tilbakemelding/klager på at de må undervise mye alene.
Noen strever veldig, gjelder primært de som har lite undervisningserfaring fra før og
som ikke er i par med annen student. Finland har krav om færre undervisningstimer
pr. uke. Mulig å nedjustere noe og bruke mer tid på forberedelse og veiledning?
Mulig å signalisere det til skolene?

• Står veldig rundt skrevet i info fra UiB, skolene/praksisveilederne har spillerom til å 
tilpasse

• Har jobbet en del med studentene med å avklare forventninger, ha et avklaringsmøte
i starten

• Gjelder det bare MN-studentene eller mer generelt?
• I følge NOKUT-undersøkelsen gjelder det generelt
• Kjemisk institutt melder at KJEM109 ikke kan være erstatning for KJEM110 for

studenter som skal ha kjemi som fag 2. Ikke tilstrekkelige forkunnskaper for KJEM120
og KJEM124. Marianne har bedt Kjemisk institutt innkalle til et møte om denne
endringen, da det innebærer at studieløpet Biologi med kjemi som fag 2 må legges
opp.
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Sak 11/22 Justering av studieplan og anbefalte studieløp 
Vedtakssak 
 
Ved en tilfeldighet ble det oppdaget at KJEM109 ikke vil være tilstrekkelig grunnlag for bl.a. 
KJEM120 og KJEM124. I dialogen med tidligere programstyreleder på Kjemisk institutt i 
forbindelse med omlegging av deres emneportefølje og konsekvenser for lektorprogrammet 
i fjor, kom ikke dette fram. Dette medfører at studieløpene MATkjem og BIOkjem må endres. 
Kjemisk institutt har engasjert seg i å finne en løsning, som er at KJEM130 tas før KJEM110 
da KJEM130 ikke bygger på KJEM110. 
 
På bakgrunn av dette foreslås vedlagte justeringer i studieløpene, vedlegg 1. KJEM109 
fjernes også som alternativ i studieplanens oversikt over hvilke emner som inngår i kjemi 
som fag 2. 
 
Forslag til vedtak: 
LU godkjenner studieplan og studieløp med de endringene som er foreslått. Det forutsettes 
at omtalen av anbefalte forkunnskapskrav i emnebeskrivelsen for KJEM130, endres slik at 
KJEM110 ikke oppgis som anbefalt forkunnskap for KJEM130. 
 
Sak 12/22 Redesign - oppfølging etter heldagsseminar 
Drøftingssak 

Vedlagt er brev fra Lektorsenteret angående oppfølging fra seminar, vedlegg 2. 
 
LUB - form: 
På heldagsseminaret viste det seg at MN har valgt en annen løsning enn de andre 
fakultetene når det gjelder form, felles LUB med spesifikke LUB for hvert fag som tillegg. Kan 
det være mulig å tilpasse oss den formen de andre fakultetene har lagt seg på? 
 
Vedlagt er vårt innsendte forslag, vedlegg 3. Læringslaben melder tilbake at det er en 
utfordring å legge de spesifikke fagbeskrivelsene på passende nivå. Det kan også være en 
utfordring med plass på vitnemål. Et alternativ kan være kun felles LUB, f.eks. som i vedlegg 
4, dette gir lite rom for å synliggjøre fagene. Et annet alternativ er LUB delt inn i 
studieretninger etter fag 1. Vedlagt er et mulig eksempel, vedlegg 5. NB. Kun eksempler, det 
må uansett form jobbes videre med formuleringer og hva som bør være med. 
 
Hva bør vi satse på? Læringslaben anbefaler det siste for å få fagene best fram. Det vil også 
gjøre det likere på tvers av fakultet. 
 
Hvordan kan MN jobbe best mulig med dette fram mot 1. oktober? 
 
Kjennetegn på læringsutbytte: 
Innen 1. oktober skal det også formuleres kjennetegn på læringsutbytte, dvs. analysere de 
enkelte læringsutbyttene vi bestemmer oss for, og skrive opp de ulike komponentene hvert 
enkelt består av i mer detalj og/eller gi eksempler, gjerne som stikkord eller korte 
beskrivelser (spesifisere hva de vage LUBene dreier seg om).  
 
Hvordan kan MN jobbe best mulig med dette fram mot 1. oktober? 
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Kartlegging: 
Fakultetene er også bedt om å gjøre en kartlegging ved å fylle ut et skjema der LUB fra 
emnene som inngår kobles til LUB i rammeplan. Det gir en sjekk av sammenheng mellom 
LUB i rammeplan og i emnene som inngår i fag 1, pedagogikk og fagdidaktikk. Målet er ifølge 
Læringslaben å sjekke at alt fra rammeplanen blir dekket i emnene, at det ikke er huller eller 
for mye overlapp. Vedlagt er et forsøk på å fylle ut tabell for Fag 1, der fag 1 er fysikk og 
masteroppgave tas i romfysikk som Marianne har gjort med utgangspunkt i 
emnebeskrivelser på nett, vedlegg 6. Denne må arbeides videre med av IFT. 
Det er imidlertid i mange tilfeller mye som skjer i emnene, som ikke vises i emnenes LUB. Et 
resultat av kartleggingen blir også en synliggjøring av dette. 

Å fylle ut skjema for alle anbefalte masterretninger, vil gi ca. 25 tabeller. Å fylle ut 4, en 
retning innenfor hvert masterfag, vil sannsynligvis være tilstrekkelig. 

Frist for innsending av tabellene til Lektorsenteret er 27. juni. Vi ber om at 
instituttrepresentant følger opp med eget institutt og Marianne, og sørger for å sende 
tabell(er) med evt. kommentarer til Jorun og Marianne innen 24. juni. 

Sak 13/22 Redesign - kollisjonsproblematikken 
Drøftingssak 

• Hvor mye praksis kan/bør ligge parallelt med ordinære disiplinfagemner? Hva er
smertegrensen?

Hvor mye praksis som er mulig å kombinere med et ordinært emne kan variere fra fag til fag 
og emne til emne. Instituttene har blitt bedt om å gjøre en vurdering av spørsmålet i forkant 
av møtet, instituttrepresentantene bes om å orientere angående sitt fag. 

Dette spørsmålet er viktig med tanke på utforming av forslag til ny struktur for studieløpene 
og instituttenes og LUs vurderinger av dette vil være viktig å få med inn i Lektorsenterets 
arbeid med ny struktur for praksis. 

• Hva slags tilrettelegging vil være bra? Hva slags tilrettelegging vil være mulig?

Ved praksis parallelt med ordinære disiplinfaglige emner – hva mener vi er bra tilrettelegging 
i disiplinemnene?  

Studentene etterspør videoopptak av forelesninger, men fom 2021 er det pga. krav til 
universell utforming krav om teksting av videoer. Automatisk teksting skal fungere greit på 
engelsk, men foreløpig ikke på norsk.  

Vi ber om innspill og forslag til konkrete løsninger, gjerne knyttet til konkrete emner. 

Sak 14/22 Rotasjonsliste - verv 
Vedtakssak 
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For faste verv opererer vi med en veiledende rotasjonsliste, slik at oppgavene fordeles. Det 
er kommet til noen verv til som må inn i listen.  
Vedlagt er forslag til oppdaterte rotasjonslister, vedlegg 7. De som er nevnt i listene har hatt 
mulighet til å gi innspill til forslaget i forkant av møtet. 
 
Forslag til vedtak: 
Rotasjonslistene vedtas med de endringer som gjøres i møtet. 
 
Sak 15/22 Oppgave til ekstern fagfelle  
Drøftingssak 
 
Lektorsenteret legger opp til at eksterne fagfelles besøker UiB 1.-3. nov (to av dagene). 
Vanligvis pleier da MN stå for opplegg en av dagene i samråd med ekstern fagfelle, men 
utgangspunkt i det oppdraget vi på MN har bedt ekstern fagfelle gjennomføre. 
 
Anders Sanne, NTNU, er ny ekstern fagfelle fra og med 2022. 
 
Hva slags oppdrag skal han få for H22? Det må lages en helt konkret bestilling. 
Retningslinjene sier 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/retningslinjer_ef_uib.pdf  
 
Noen ideer/mulige spørsmål har vært luftet tidligere – flere i relasjon til redesignprosessen: 
- «Det er for lite integrering med praksis» - stemmer det? Hva savnes? 
- Hva er viktig å ta vare på fra dagens modell? 
- Hvordan knyttes fagdidaktikk og praksis sammen? Utfordre på hva man kan/bør gjøre mer 
av? 
- Vurdere innhold fagdidaktikkemner – for dypt, for bredt ...? 
- Selve vurderingen 
- Hva vil studentene beholde/endre på? 
- Informasjonsflyt 
 
Sak 16/22 Opptakskrav og fagtilbud PPU  
Orienterings- og drøftingssak 
 
Lektorsenteret har bedt om tilbakemelding fra fakultetene om evt. endringer i de faglige 
opptakskravene, samt beskjed om hvilke fag som skal tilbys, innen 20. august. Fakultetet har 
bedt om tilbakemelding fra instituttene. 
 
Matematisk institutt vil legge ned ettfagsmodellen, samt gjøre en mindre presisering i selve 
fagkravene.  
 
Er det planer om å gjøre endringer i opptakskrav for andre fag?  
Instituttrepresentantene orienterer. 
 
 
III   Orienteringssaker 
• Søkertall, vedlegg 8 
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• Lektorseremoni 10. juni 
• Sommeravslutning 15. juni 
• Besøk fra CAMST 3.-9. oktober, UiB-program 4.-6. oktober 
• Brev om programledelse, vedlegg 9 
•  
 
IV  Eventuelt 
 
 

8



Studieplan: 

Under Sidefag: 

Kjemi: 

• KJEM109/KJEM110, KJEM120, KJEM130, KJEM124
• Eitt av ema KJEM140, KJEM202, KJEM210, MOL100
• Eitt valfritt 200-tals KJEM-emne (10 sp)
• KJEMDID220
• NATDID211 viss kjemi tas saman med biologi

Anbefalte studieløp: 

Master i biologi med kjemi 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg KJEM235 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 KJEMDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM120 Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
NATDID 

211 
KJEM124 valgMOL100 7 dager 

2V 4 BIO103 BIO104 KJEM130valg 
2H 3 PEDA

121 
NATDID 

210 
BIO102 MOL100KJEM110 7 dager 

1V 2 BIO101 KJEM109KJEM13
0 

INF100 

1H 1 PEDA120 BIO100 MAT105 7 dager 

MATEMATIKK og KJEMI 

Master i matematikk med kjemi 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg KJEM235 STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 valg Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID 

210 
KJEM124 mastervalg 7 dager 

2V 4 MAT131 KJEM120 KJEM130 
2H 3 PEDA

121 
NATDID 

210 
MOL100 MAT212 7 dager 

1V 2 KJEM109INF100 MAT121 MAT112 
1H 1 PEDA120 INF100KJEM110 MAT111 7 dager 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Lektorsenteret

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

Lektorsenteret Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Langes gate 3 
Bergen 

Saksbehandler 
Ranveig Lote 
55589963 

side 1 av 4

Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Sosiologisk institutt 
Matematisk institutt 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Institutt for filosofi og førstesemesterstudier 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier 
Det humanistiske fakultet 
Institutt for fremmedspråk 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap 
Det psykologiske fakultet 
Institutt for pedagogikk 

Redesignprosessen i lektorutdanninga våren og hausten 2022: 
arbeid med læringsutbyttebeskrivingar og modellar for 
lektorutdanninga 

Lektorutdanninga ved UiB gjennomgår for tida ein redesignprosess. Målet er å gjera 
lektorutdanninga betre ved å få ei meir føremålstenleg innplassering av praksis og ved å 
styrkja samanhengen mellom praksis og undervisninga i disiplinfag, fagdidaktikk og 
pedagogikk. Redesignarbeidet følgjer malen for redesignarbeid slik den er formulert i UiBs 
kvalitetssystem for utdanning (jf. modell nedanfor). 

Våren 2022 har det primært vore arbeidd med overordna læringutbyttebeskrivingar for 
studieplanane til dei einskilde lektorprogramma. Dette var blant anna tema i felles 
dagsseminar om redesign av lektorutdanninga 2. mai. I forkant av seminaret hadde 
arbeidsgrupper tilknytt dei ulike programma sendt inn utkast til nye læringsutbyttebeskrivingar, 
i tråd med bestilling i brev som gjekk ut til dei involverte institutta 3. februar (ephorte-sak 
22/2420). Den 20. mai vart det sendt ut e-post til dei som deltok på seminaret, med 
oppsummering frå gruppediskusjonane i seminaret og tilbakemeldingar frå UiBs læringslab 
(sjå vedlegg 1 og 2). 

For å realisere arbeidet med læringsutbytte ønskjer vi no at dei som er ansvarlege for dei 
respektive lektorutdanningsprogramma, samt Institutt for pedagogikk, gjer nokre oppgåver 
for oss. Desse oppgåvene er spesifiserte nedanfor.  

I tillegg vil vi orientere om ei høyring hausten 2022 og om arbeidet med studieprogramkart. 

Referanse Dato 

2022/2420-RAL 25.05.2022 
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Oppgåve 1: Kartlegging av rammeplan-punkta i dagens lektorprogram 
På seminaret for redesign av lektorutdanninga 2. mai kom det fram at det var behov for ei 
kartlegging av korleis og i kva grad dei ulike punkta i den nasjonale rammeplanen for 
lektorutdanning 8–13 blir undervist i dagens lektorprogram ved UiB. Rammeplanen vil vera 
eit naudsynt underlag også for dei nye læringsutbyttebeskrivingane, og difor vil denne 
kartlegginga vera nyttig før vi startar arbeidet med å utforma kjenneteikn for dei nye 
læringsutbyttebeskrivingane.  

Det er forventa svar frå dei som har programansvar for kvar sine lektorutdanningsprogram, 
og frå Institutt for pedagogikk. Vi går ut frå at dei aktuelle fagmiljøa blir involverte, men det er 
institutta som har ansvar for innsending av svar. Det er lagt ved eit skjema som skal brukast 
(vedlegg 3).  

Frist 27. juni: innsending på epost til Endre.Brunstad@uib.no og Ranveig.Lote@uib.no innan 
27. juni.

Oppgåve 2: Arbeid med læringsutbyttebeskrivingar og kjenneteikn på læringsutbytte 
På seminaret 2. mai vart utkasta læringsutbyttebeskrivingar (som var sendt inn i forkant) frå 
fagmiljøa presenterte og diskuterte. I ettertid har den sentrale læringsdesigngruppa i UiB 
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læringslab, som rettleier UiBs fagmiljø i emne- og programutvikling, kome med 
tilbakemelding på desse utkasta, og denne tilbakemeldinga har vore sendt til 
seminardeltakarane på e-post 20. mai. 

Det skal no lagast reviderte læringsutbyttebeskrivingar for dei ulike programma. I tillegg skal 
det utarbeidast kjenneteikn for læringsutbytte. Dette er to ulike oppgåver som heng nært 
saman. Dei reviderte læringsutbyttebeskrivingane vil danna grunnlag for arbeidet med 
kjenneteikn på læringsutbytte. Difor er det tilrådd å setje i gang arbeidet med å revidera 
læringsutbyttebeskrivingane før ein set i gang arbeidet med å formulere kjenneteikn på 
læringsutbytte. Fagmiljøa skal òg ha fått tilstrekkeleg informasjon til å gjera dette arbeidet 
ganske snart.  

For å gjera planlegginga lettare, vil vi informere om at det blir sett ein frist på innsending av 
både læringsutbyttebeskrivingar og kjenneteikn på læringsutbytte rundt 1. oktober.  

Vi går ut frå at dei aktuelle fagmiljøa blir involverte, men det er institutta som har ansvar for 
innsending av svar i samsvar med dei retningslinjene som vil bli spesifiserte i starten av 
haustsemesteret 2022. 

Frist 1. oktober: vi bed om at dei programansvarlege for lektorutdanningsprogramma sender 
inn reviderte læringsutbyttebeskrivingar for kvart program, samt kjenneteikn på 
læringsubytte, innan 1. oktober. Send på epost til Endre.Brunstad@uib.no og 
Ranveig.Lote@uib.no. (Meir informasjon om kjenneteikn for læringsutbytte kjem i starten av 
haustsemesteret.) 

Høyring om nye modellar for lektorutdanninga 
24.10.–21.11: Høyring om modellar for lektorutdanninga 

I løpet av hausten 2022 skal vi få på plass nye modellar for lektorutdanningsprogramma. Det 
vil seia at  rekkjefølgje og omfang av ulike undervisningemne og praksis skal bli utforma.  

Det finst ved UiB fleire evalueringar og rapportar som drøftar ulike problem ved eksisterande 
lektorutdanningsmodellar, og desse tekstane er ein del av premissgrunnlaget for 
modellarbeidet. Det er vidare presisert frå styringsgruppevedtaket av 27. april 2021 om 
redesign at redesignarbeidet skal ta utgangspunkt i overordna mål frå Sejersted-utvalet sin 
rapport om at praksisavviklinga ved dei ulike fakulteta skal følgje det same mønsteret, at talet 
på praksisvariantar blir redusert, at praksis kan inngå som del av emna i fagdidaktikk og 
pedagogikk, og at det blir innført profesjonsfagleg semester.    

På seminaret 2. mai diskuterte gruppene ulike implikasjonar ved endringar av dei 
eksisterande modellane for lektorutdanning. Utgangspunktet for diskusjonane var 
eksempelmodellar som kunne få fram fordelar, ulemper, moglegheiter og stengsel ved ulike 
framgangsmåtar. Oppsummering av gruppediskusjonane utgjer viktige premissar for det 
vidare arbeidet med ny modell.   

Parallelt med utarbeidinga av nye modellframlegg skal det framover gjerast 
konsenkvensutgreiingar. Det er planlagt innspelsmøte for praksis og involvering av ulike 
interessentar gjennom prosjektgruppe og andre møtepunkt.  
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Eit viktig element i prosessen vidare vil vera ei høyring hausten 2022. Framlegg til nye 
modellar for lektorutdanningsprogramma vil bli sendt på høyring i perioden 24.10.–21.11. 
Styringsgruppa for lektorutdanninga skal så handsame saken og vedta ny modell for 
lektorutdanninga i midten av desember 2022.  

Arbeidet med studieprogramkart 
Arbeidet med studieprogramkart, jfr. UiBs (Re)designmodell for utvikling av studieprogram, 
handlar om å organisera læringsutbytte i høve til ulike emne, undervisningsmåtar, 
evalueringsmåtar, progresjon etc. Modellen utgjer ein viktig premiss for programkartet, 
saman med dei formulerte læringsutbyttebeskrivingane og kjenneteikna. Såleis er det 
arbeidet som no skal skje, avgjerande for programkartarbeidet.  

Programkartarbeidet  vil i hovudsak skje våren 2023, etter at programma har jobba med 
læringsutbyttebeskrivingane og etter at ny modell for lektorutdanninga er vedteken av 
styringsgruppa i desember 2022.   

Tidsplan 
Vi vil elles vise til den tidsplanen som gjeld no, og som er sendt ut i eige brev (jp. 5 i sak 
22/2420), og som kan finnast på lektorsenteret sine heimesider.   

Venleg helsing 

Endre Brunstad 
konstituert leiar Ranveig Lote 

seksjonssjef 
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Oppsummering frå gruppediskusjonar på seminar 2. mai 2022 om redesign i 
lektorutdanninga 
(EB til programrådet, 19.05.2022) 

Om seminaret 
Det vart 2. mai 2022 arrangert eit heildagsseminar om arbeidet med redesign av 
lektorutdanninga ved UiB. Seminaret fann stad ved Clarion Hotel Admiral, som oppfølging 
av eit digitalt seminar som vart arrangert 19. januar i år. Det var på førehand sendt ut 
arbeidsoppgåver til deltakarane. 

Målet med seminaret var å kome vidare i arbeidet med redesign av lektorutdanninga gjennom 
å involvere representantar frå disiplinfaga, fagdidaktikk, pedagogikk og 
studieadministrasjonen. Seminaret hadde fokus på to aspekt ved redesign: arbeidet med 
læringsutbyttebeskrivingar og arbeidet med studieprogramkart. Arbeidet med desse to 
aspekta danna grunnlag for gruppearbeidet på seminaret. 

På seminaret vart dei rundt 40 deltakarane oppdelte i fem grupper. Kvar gruppe hadde ein 
gruppeleiar og ein sekretær, og sekretæren skreiv referat frå gruppediskusjonane. Desse 
referata vil vere ein del av grunnlaget for den vidare redesign-prosessen, saman med andre 
innspel frå gruppediskusjonen og plenumsdiskusjonen. Samtidig må det presiserast at 
synspunkt som er uttrykte i referat og oppsummering ikkje er bindande for den vidare 
prosessen.     

Gruppediskusjon om læringsutbyttebeskrivingar (LUB-ar) 
Første halvdelen av seminaret tok føre seg arbeidet med læringsutbyttebeskrivingar (heretter 
kalla LUB-ar). Det var på førehand sendt ei konkret bestilling til fagmiljøa via dei ulike 
institutta som forvalta lektorutdanningsprogramma. Bestillinga var å formulere framlegg til 
justerte LUB-ar for sine lektorprogram, og det var sendt råd og rettleiing for det arbeidet. I 
bestillinga vart det presisert at ein føresette at disiplinfaglege miljø samarbeidde med 
fagdidaktiske miljø i dette arbeidet. 

Som grunnlag for gruppediskusjonen om LUB-ane, var det formulert tre oppgåver: 1. Kva er 
likt/ulikt i framlegga til læringsutbyttebeskrivingar? Er det utkast som utmerkar seg? 2. I kva 
grad er utkasta til læringsutbyttebeskrivingar dekkjande for det studentane lærer seg i dagens 
program? 3. Kjenneteikn på LUB-ar. 

1. Kva er likt/ulikt i framlegga til læringsutbyttebeskrivingar? Er det utkast som utmerkar

seg?

Dei ulike lektorprogramma har ulik grad av heterogenitet innebygde, og det kom til uttrykk i
framlegga til nye LUB-ar.

Framlegget frå MN-fakultetet skilde seg tydelegast ut frå dei andre ved å gå inn for ein 
nedtrekksmodell med nokre allmenne LUB-punkt (for alle lektorstudentar på MN) og så 
nokre spesifikke spesifikke LUB-ar knytte til kva for disiplinfag som utgjorde fag 1. Det vart 
vist til at NTNU har valt ein tilsvarande modell.  

I programma ved HF- og SV-fakultetet vart innbyrdes heterogenitet handtert ved å 
inkorporere fleire LUB-punkt i ei samla oppstilling. Inkorporering av heterogenitet kan såleis 
få som konsekvens at det blir mange LUB-punkt. Frå miljøet for historie/religion vart det 
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peikt på at det var eit fagleg mål å få til ei felles oppstilling av LUB-ar fordi det òg kunne 
bidra til å fremje fagleg samarbeid. For framandspråk var det peikt på at MN-modellen nok 
kunne vere interessant med tanke på ulikskapen mellom engelsk (som ikkje var eit 
framandspråk for nordmenn) og framandspråk som tysk, fransk, spansk. Det var likevel ikkje 
uttrykt eit tydeleg ønske om å gjere som MN. For sosiologi og nordisk var det ikkje aktuelt 
med MN-modellen. 

I diskusjonen var det synspunkt som støtte opp om både den eine og den andre 
framgangsmåten knytt til det å handtere heterogenitet. Nokre meinte at det var eit generelt 
mål å konstruere ein einskap, medan andre såg det som vanskeleg å gjere det. 

Det var ulike gradar av abstraksjonsnivå i LUB-punkta. Det vart peikt på at dette burde dei 
ulike faga sjå nærmare gjennom og vurdere i samband med revidering. Det vart samtidig vist 
til at dersom ein forsøkte å bli meir konkret, ville fagleg usemje òg bli meir tydeleggjort, og at 
det gjekk ei grense for kor konkret ein kunne bli utan at det skapte problem.  

I nokre program (som historie/religion) var LUB-punkt om t.d. det samiske sett inn i ein 
større samanheng, medan slike punkt var meir lausrivne i andre program.  

Det vart peikt på at fleire av MN-faga sine punkt var svært detaljerte/spesifikke og at ein del 
punkt skilde seg frå sjangerforventingane for LUB-beskrivingar i studieprogramma, spesielt 
galdt det opplisting av konkrete omgrep. Det kom fram ønske om at fleire LUB-ar som var 
fagspesifikke, kunne slåast saman og gjerast generelle.  Det var understreka frå MN at MN 
sine LUB-ar var utprøvande og måtte forståast i den konteksten.  

Det kom spørsmål om korleis bruk av opptrekkspunkt ville passe med dei tekniske krava i FS, 
t.d. ved karakterutskrift, og om det ville oppstå problem. Det må sjekkast opp overfor dei som
arbeider med FS i studieavdelinga.

Fleire ønskte felles formuleringar for LUB-ar der det ikkje var faglege grunn til å unngå det. 
Det handlar òg om konsistens i formuleringsmåtar, i adjektivbruk og i termbruk, t.d. når ein 
brukte ord som "fag", "disiplin" og "fagområde"; "kandidat" og "student"; "det andre faget" 
og "fag 2" etc.  I kva grad refererte ein her til det same fenomenet eller ulike fenomen? Det 
var vidare ønske om ordliste for adjektivbruk i LUB-ane – kva er t.d. "god", "inngåande", 
"solid", "grundig"? Sjølv om det vil vere ulikskapar mellom lektorutdanningsprogramma, bør 
der vere mest mogleg formlikskap i LUB-utforminga, var det fleire som meinte.  

Dei fleste hadde gjort endringar av LUB-punkta, men nokre meinte at dersom ein skulle gjere 
endringar måtte det kome eit press utanfrå, det var ikkje eit ønske i fagmiljøa.  

2. I kva grad er utkasta til læringsutbyttebeskrivingar dekkjande for det studentane lærer seg i

dagens program? (Er det noko det ikkje blir undervist i/noko det blir gjort lite av/for mykje

av?)

Kva veit vi eigentleg om dette? Ei generell utfordring for å svare på dette spørsmålet handlar
om oversikt og integrasjon. Det vart uttrykt behov for ei ordnande hand som kunne lage
oversikt over og koordinere fordelinga av læringsutbytte. Det burde lagast ei oversikt over når
dei ulike LUB-punkta skulle dekkast i studieløpet i kvart lektorutdanningsprogram, med
spesifikasjonar om kva for emne som skulle dekkje LUB-punkta. Difor burde det også vere
eit system for å monitorere heilskapen også undervegs.
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Pedagogikkfaget si rolle for å dekkje LUB-punkt vart understreka (bl.a. i 
plenumsdiskusjonen). Pedagogikkfaget er det einaste fellesfaget som gir studiepoeng. LUB-
punkt om det samiske, innovasjon eller ungdom i vanskelege livssituasjonar kan bli dekt av 
visse disiplinfag og fagdididaktikk, men ikkje alle, og i den samanhengen er pedagogikkfaget 
sentralt, vart det hevda. Det vart samtidig vist til at ein ikkje utan vidare kan "påleggje" 
pedagogikkfaget oppgåver.  

Også praksisopplæringa si rolle for å dekkje LUB-punkt vart nemnt. Kva er det for LUB-
punkt som blir dekt i praksisopplæringa? Kva ytterlegare krav er det ein kan stille til 
praksisopplæringa? Det vart peikt på temaseminara si rolle som del av praksisopplæringa (for 
å oppfylle læringsutbyttet). At ein hadde behov for temaseminar, tilseier samtidig at det er 
manglar i praksisopplæringa slik ho fungerer i dag.  

Det vart peikt på "overlapping" i behandlinga av LUB-ar i ulike emne. Studentar har nemnt 
dette som eit problem tidlegare. Samtidig er det eit spørsmål om det er eit fagleg problem 
dersom eit fenomen blir behandla i ulike fag med ulikt utgangspunkt. Spørsmålet om 
overlapping må vurderast kvalitativt.  

MN legg vekt på innovasjon og har knytt det til praksisopplæringa. Det ser ut til at andre 
program ikkje nemner dette.  

Det var spørsmål rundt arbeidet med ny rammeplan og om det framleis vil vere mogleg med 
mange fagspesifikke mål dersom ein får felles rammeplan med GLU. Når det gjeld 
læreplanane i skulen, var det litt ulike forståingar i fagmiljø om og på kva måte læreplanane 
(og skulefaget) skulle styre studiefaget. Det kunne vere aktuelt å skjele til læreplanverket 
dersom ein ville utvikle tverrfaglege emne eller temasamlingar, t.d. om berekraftig utvikling, 
men samtidig hadde studiefaget og universitetet eit vidare perspektiv.  

Eit prinsipielt spørsmål om LUB-ane i større grad òg burde gjelde fag 2. Dersom ein innførte 
LUB-ar for fag 2 i studieplanen, ville ein synleggjere fag 2. Dette ville samtidig bli 
problematisk å gjennomføre i praksis sidan moglegheitene for å velje fag 2 var så stor, særleg 
ved HF/SV. 

3. Kjenneteikn for læringsutbyttebeskrivingar: Vel eitt (eller fleire om det blir tid) kulepunkt

frå eit av utkasta til læringsutbyttebeskrivingar og diskuter mogelege kjenneteikn for dette

punktet

Dette momentet vart i hovudsak handtert munnleg. 

Arbeidet med programkart (primært knytt til modell for lektorprogramma) 
Det andre aspektet handla om arbeidet med modellar for lektorprogramma, dvs. strukturen i 
lektorutdanningsprogramma med innplassering av ulike emne i ulike delar av studieløpet. Før 
seminaret var det sendt ut eksempel på justerte modellkart for lektorprogramma. Føremålet 
med desse eksempla var å danne grunnlag for ein open diskusjon der ulike implikasjonar ved 
endringar kunne bli synleggjorde, og der fordelar og ulemper ved ulike løysingar kunne kome 
fram. Det vart presisert at eksempla var diskusjonsgrunnlag og ikkje bindande framlegg.  
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Implikasjonar. Spørsmålet: Diskuter og synleggjer implikasjonar av dei tre modellane med 

omsyn til:   

- disiplinfag

- fagdidaktikk

- pedagogikk

- integrasjon mellom praksis og profesjonsfag, praksis og disiplinfag, disiplinfag og

profesjonsfag (heilskap og samanheng)

- logistikk i forhold til praksis og undervising

- ex.phil. og ex.fac.

Det var i gruppene eit generelt ønske om tydelege modellar for lektorprogramma. At dei 
skulle vere tydelege, handla bl.a. om at dei skal vere enkle å presentere for ulike 
samarbeidspartnarar.  

Tydelege modellar handla vidare om å unngå skreddarsydde løysingar. Med stort volum blir 
manuell/individuell tilpassing komplisert.   

Modellar og omgrep burde forklarast betre, og det var uklart kva som låg i nokre omgrep som 
"profesjonsemne". I ei modelloppbygging kan ein ha eit klikk-system for å få meir 
informasjon om dei ulike elementa.  

Tilhøvet mellom fag 1 og fag 2 danna grunnlag for problemstillingar i fleire grupper, primært 
knytt til HF/SV. Tilbakemeldingar om at emne i fag 1 og fag 2 var uheldig i det same 
semesteret ved Hf/SV. Det var vist til kollisjonsproblematikk. Samtidig var det nokre som 
ønskte å ha innføringsemne i både fag 1 og fag 2 i første semester. Det var vist til at modellar 
i Sejersted-rapporten var meir handterbare. (Saksopplysning: Der er det fag 1 og fag 2 i same 
semester.)  

Nokre meinte at det kunne vere uheldig med både fag 1 og fag 2 ved utanlandsopphald (sjette 
semester).  

Det kom innvendingar på at innføringsemne i fag 1 og fag 2 kunne vere av ulik storleik, fordi 
ein ønskte at lektorstudentane i fag 1 og fag 2 skulle ta dei same innføringsemna. Ønske hos 
nokre om at innføringsemna på 100-nivå skulle vere om hausten. Samtidig peikt på at BA-
studentar normalt startar i fag 2 om våren. Ein må her gjere ein konsekvensanalyse av kva 
slags handlingsrom som ligg føre.  

Uklart om studentane skal kunne skifte fag 1 i løpet av studieløpet og om modellen skal ta 
omsyn til ein slik fleksibilitet. Eit anna spørsmål var om ein skulle innføre tydelegare 
restriksjonar på val av fag 2, fordi mange valmoglegheiter gav krevjande timeplanlegging. 

Fagdidaktikk i fag 1 og fag 2: Dagens ordning er at det er meir fagdidaktikk i fag 1 enn i fag 
2, men ei gruppe ønskjer at det her skal vere lik fordeling.  

Tilhøvet til praksis: Generelt ønske om profesjonssemester. Utfordrande å ha fleire slike 
profesjonssemester, men det kan ordnast bl.a. gjennom tilpassa disiplinfagemne, vart det 
hevda. Samtidig eit generelt ønske om å unngå L-emne (dvs. at disiplinfagemne hadde ein 
"lektorbit").  Alternativ: Eigne lektorutdanningsemne med praksiskopling, jf. MN sitt 
modellframlegg.  
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Praksisfordeling mellom dei ulike semestera: Det vart argumentert for at det ville vere for 
mykje praksis med 15 dagar for MN i første semester og for mykje praksis med 45 dagar i 
åttande semester. Ved MN er det obligatorikk i mange emne, og "lange" kortpraksisemne blir 
krevjande. Framlegg frå MN om praksisfordeling (i dagar): 10 + 30 + 30 + 30. Andre meinte 
derimot at ein skulle ha to spesifikke langpraksisperiodar.  

Ein del av praksisopplæringa kan føregå utanfor skulen gjennom feltundervisning og digitale 
læringsarenaer. Då kan ein òg utnytte haustferie/vinterferie.  

Fleire gav uttrykk for at dei ikkje ønskte 5-studiepoengsemne, fordi dei var for små. 10-
studiepoengsemne blir i så fall dei minste emna. Då må ein samtidig akseptere at det blir 
færre treffpunkt for fagdidaktikarane med studentane.    

Spørsmålet om ex.phil.: Det vart peikt på ønsket om eit profesjonsorientert ex.phil.-emne som 
var tilpassa praksis og plassert i eit profesjonssemester. Samtidig vart det peikt på at ex.phil. 
har sin eigen faglege status og ikkje måtte redusert til ei brikke i modellarbeidet.    

Kva meiner gruppa er det viktigaste å ta med i det vidare arbeidet med utkast til modellar 

(som vil bli sendt ut på høyring til hausten)?  
- at det skal vere to langpraksisperiodar (samtidig ønske hos nokre om å langt på veg oppheve
skiljet mellom kortpraksis og langpraksis)
- profesjonssemester
- praksis i både ungdomsskule og vgs.
- at det skal vere prosjektførebuande kurs
- det var ønske om å fagdidaktikkemne og pedagogikkemne kvar for seg
- behov for reine disiplinsemester når studentane skulle ha utveksling
- felles praksismodell for programma
-10 stp. som minste emnestorleik
- positivt å møte disiplinfaget i første semester
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Vedlegg :  

Redesign av den integrerte lektorutdanninga ved UiB – 
tilbakemelding på utkast til overordna læringsutbytte-
beskrivingar 

Tilbakemelding frå læringsdesigngruppa i UiBs læringslab 

Det å skrive læringsutbyttebeskrivingar i samsvar med rammeplanar er ei utfordrande øving, både 
med tanke på å få fram ein fagleg profil for studieprogrammet, men også med tanke på å formulere 
tydelege læringsutbyttebeskrivingar i samsvar med rammeplanen, ikkje minst når ordlyden i 
rammeplanen er uklar og tvitydig.  Den sentrale læringsdesigngruppa i UiB læringslab, som rettleier 
UiBs fagmiljø i emne- og programutvikling, kjem under her med tilbakemelding på utkasta som blei 
sendt inn i forkant av seminaret 2. mai.  

Redesignlaget for lektorutdanninga foreslår at arbeidsgruppene knytt til kvart lektorutdannings-
program diskuterer og vurderer desse tilbakemeldingane i det vidare arbeidet med å utforme nye 
læringsutbyttebeskrivingar (LUB-ar) for lektorprogramma.  

Dei nye reviderte LUB-ane vil danne grunnlag for haustens arbeid med eit nærliggjande prosjekt, 
nemleg å utarbeide kjenneteikn for læringsutbyttebeskrivingar. Vi anbefaler at de reviderer 
læringsutbyttebeskrivingane før de set i gang med kjenneteikn-arbeidet. Informasjon om 
kjenneteikn-arbeidet vil bli sendt ut tidleg i haustsemesteret 2022. 

Frist for å levere både reviderte læringsutbyttebeskrivingar og kjenneteikn vil bli rundt 1. oktober. 

Etter at alle arbeidsgruppene (dvs. programansvarlege for kvart lektorudanningsprogram) har sendt 
inn forslag til reviderte LUB-ar, vil redesignlaget i løpet av hausten samanlikne ordvala i dei ulike 
forslaga, slik at vi i samarbeid med fagmiljøa kan kome fram til ei konsistens formdrakt og 
omgrepsbruk i dei delane av læringsutbytta som er felles på tvers av programma. Dette vil bli gjort i 
samsvar med dei råda som kom fram under gruppearbeidet på seminaret 2. mai.  
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Tilbakemelding på LUB-forslag frå den sentrale læringsdesigngruppa i UiB læringslab 
v/Cecilie Boge og Kari Bjørgo Johnsen 

Overordna utfordringar som er felles for alle utkasta: 

- Skal det vera ein tydeleg UiB-profil for dei integrerte programma? I så fall må han
tydeleggjerast

- Bør praksisferdigheiter vera artikulert i LUB på programnivå?
- Uklar og lite konsis omgrepsbruk: «fag», «fagområde», «disiplin», «profesjonsrelevant

fagområde», «det andre faget», «fag ein». Er det behov for konsistent omgrepsbruk i alle
studieplanane?

- Rammeplanen inviterer til eit stort omfang og mange LUB-ar – gå kritisk igjennom alle punkta
med tanke på at alt skal undervisast i. Kan nokre av punkta kommuniserast enklare eller
komprimerast?

- Nivådilemma: Integrerte program skal både kommunisera BA- og MA-nivå (nivå 6 og 7 i NKR),
men fag 2 er berre på BA-nivå. Dette er ekstra utfordrande for framandspråka.

- Ambisjonsnivået for kva generelle ferdigheiter studentane skal læra seg er gjennomgåande
litt lågt i mange av utkasta.

MAHF-LÆNO: 

- Svært mange læringsutbyttebeskrivingar (35 kulepunkt!)
- Fleire av punkta tar opp det same, t.d. forskingsetikk (nemnt to gongar under kunnskap, ein

gong under dugleikar og ein gong under generell kompetanse)
- Formuleringar om «det andre faget» kan kanskje erstattast med «fag 2», om det er dette

omgrepet som elles blir brukt i studieplanen?
- Eit par av kulepunkta er svært generelle og lausrivne og kan med fordel knytast til ein

fagspesifikk kontekst, t.d. «har kunnskap om samiske tilhøve», «kan arbeide systematisk med
grunnleggjande dugleikar»

- Andre punkt har litt lågt nivå/overflødig på master ettersom dei ikkje er knytt til det faglege:
t.d. «kan strukturere og formulere faglege resonnement», «meistrar fagrelevante skriftlege
og munnlege presentasjonar og kan følgje normene for akademisk skriving»

MAHF-LÆHR: 
- Ligg tett opp mot rammeverket, men det fagspesifikke er synleg i dei fleste av beskrivingane
- Fin reduksjon og samanslåing av LUB-ar
- Når ein student har gjennomført eit studium, er hen ein kandidat, det skal difor stå

«kandidaten» i program-LUB, «studenten» i emne-LUB.
- Kva er «god» kunnskap? Her kan det vera nyttig å velja eit anna adjektiv (t.d. inngåande)
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MAHF-LÆFR: 

- Svært mange læringsutbyttebeskrivingar (38 kulepunkt!) – bør vurdera å forenkla/slå saman
eit par av kulepunkta

- Eit par av kulepunkta er svært generelle og lausrivne og kan med fordel knytast til ein
fagspesifikk kontekst, t.d. «kunnskap om samiske tilhøve», «kan fremme etisk medvit og
kritisk tenking hos ungdom», «bidra til språkleg og kulturelt mangfold»

- Andre punkt har litt lågt nivå for å vera på master, t.d. «kan følgje normene for akademisk
skriving»

- Vi anerkjenner nivådilemmaet framandspråka står overfor der det å læra seg eit heilt nytt
språk ikkje samsvarer med krava til nivå 7 i NKR (avansert/inngåande innsikt). Dette kjem til
syne i formuleringar der nivået tilsynelatande verkar for lågt, t.d. «kan faget godt nok til å
vere trygg i undervisingssamanheng, og kan kommunisere godt i språkfaget/språkfaga».
Tilsvarande  spenningar finn ein også internt i programmet mellom engelsk og
tysk/fransk/spansk

- Ligg relativt tett opp mot rammeverket, kunne med fordel brukt eigne formuleringar som
framheva det fagspesifikke

MASV-LÆSV: 

- Fleire av beskrivingane har eit litt lågt nivå om ein samanliknar med NKR (t.d. «brei»
kunnskap» indikerer BA-nivå)

- Gjennomgåande: bruk aktive verb-fraser der det er mogeleg, «kan orientere seg i
faglitteratur…» i staden for «har velutvikla evne til å orientere seg…» (vanskeleg å vurdera
«ei velutvikla evne»)

- Generell kompetanse: eit par av punkta er litt sjølvsagte og på eit for lågt nivå: «kan arbeide
sjølvstendig og målretta innanfor gitte tidsfristar», «kan gi sakleg og grunngjeven
argumentasjon, skriftleg og munnleg»

MAMN-LÆRE: 

- Gode formuleringar under «kunnskap», særleg dei to første kulepunkta
- Beskrivingane ligg relativt tett opp til rammeplanen, men ettersom ein har valt å gi

fagspesifikke LUB-ar, er det forståeleg
- Utfordring med nivået på dei fagspesifikke LUB-ane, kanskje særleg for naturfag. Kva nivå

skal desse tilsvara (BA eller MA)?

21



Vedlegg: 

Kartlegging av rammeplan-punkta i dagens lektorprogram 

Bakgrunn: 
På seminaret for redesign av lektorutdanninga 2. mai var det fleire av gruppene som peika på behovet for ei kartlegging av korleis og i kva grad dei ulike punkta i den 
nasjonale rammeplanen for lektorutdanning 8–13 blir undervist i dagens lektorprogram ved UiB. Rammeplanen vil vera eit naudsynt underlag også for dei nye 
læringsutbyttebeskrivingane, og difor vil denne kartlegginga vere nyttig før vi startar arbeidet med å utforma kjenneteikn for dei nye læringsutbyttebeskrivingane. Dette 
kartleggingsarbeidet vil danna grunnlaget for både kjenneteikn- og programkart-arbeidet vi skal i gang med i løpet av hausten. Kartleggingsskjemaet blir sendt ut til alle 
fagmiljøa som er involvert i lektorprogramma, inkludert Institutt for pedagogikk. Det er forventa svar frå dei som har programansvar for kvar sine lektorutdanningsprogram, 
og frå Institutt for pedagogikk.  

Framgangsmåte: 

I kolonne A) skriv de relevante læringsutbytebeskrivingar (LUB-ar) frå fag 1-emne, fagdidaktikk-emne eller pedagogikk-emne (berre for Institutt for pedagogikk) som dekkjer 

heile eller delar av punktet henta frå rammeplanen. Skriv kva emnekoden LUB-punktet er henta frå.  

I kolonne B) skriv de kort/punktvis korleis desse LUB-ane blir undervist i og korleis studentane arbeider med dette i det aktuelle emnet.  

I kolonne C) skriv de korleis dette punktet blir arbeidd med i praksisopplæringa. Noter i kolonnen dersom det ikkje blir tematisert/ikkje er relevant for praksisopplæringa. 

Noter punktvis eller i stikkords-form i skjemaet nedanfor. Nokre av punkta vil vera meir omfattande enn andre og vil krevja innspel frå fleire ulike kollegaer. 

Send kartlegginga til endre.brunstad@uib.no eller ranveig.lote@uib.no innan utgangen av måndag 27. juni 2022. 
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Kunnskap 
A) Relevante LUB-ar frå fag 1-emne 
(emnekode i parentes) 

B) Arbeids- og undervisingsformer for dette 
LUB-punktet (henta frå emnet i kolonne A)? 

C) Korleis blir dette arbeidd med i 
praksisopplæringa? 

- har avansert kunnskap 
innenfor valgte fag og 
spesialisert innsikt i et 
profesjonsrelevant 
fagområde 

   

- har inngående kunnskap 
om vitenskapelige 
problemstillinger, 
forskningsteorier og -
metoder i faglige, 
pedagogiske og 
fagdidaktiske spørsmål 

   

- har kunnskap om 
utviklingen av skolen som 
organisasjon og fagene som 
skole-, kultur-, og 
forskningsfag og bred 
forståelse for skolens 
mandat, opplæringens 
verdigrunnlag og 
opplæringsløpet 

   

- har inngående kunnskap 
om relevant 
forskningslitteratur og 
gjeldende lov- og planverk, 
og kan anvende denne på 
nye områder som er relevant 
for profesjonsutøvelsen 

   

- har kunnskap om 
ungdomskultur og ungdoms 
utvikling og læring i ulike 
sosiale og flerkulturelle 
kontekster 
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- har kunnskap om barn og 
unge i vanskelige 
livssituasjoner, herunder 
kunnskap om vold og 
seksuelle overgrep mot barn 
og unge, om deres 
rettigheter i et nasjonalt og 
internasjonalt perspektiv, og 
om hvordan sette i gang 
nødvendige tiltak etter 
gjeldende lovverk 

   

 

Ferdigheter A) Relevante LUB-ar frå fag 1-emne 
(emnekode i parentes) 

C) Arbeids- og undervisingsformer for dette 
LUB-punktet (henta frå emnet i kolonne A)? 

D) Korleis blir dette arbeidd med i 
praksisopplæringa? 

- kan orientere seg i 
faglitteratur, analysere og 
forholde seg kritisk til 
informasjonskilder og 
eksisterende teorier 
innenfor fagområdene 

   

- kan anvende faglitteratur 
og andre relevante 
informasjonskilder til å 
strukturere og formulere 
faglige resonnementer på 
ulike områder 

   

- kan gjennomføre et 
selvstendig, avgrenset og 
profesjonsrelevant 
forskningsprosjekt under 
veiledning og i tråd med 
gjeldende forskningsetiske 
normer 

   

- kan anvende forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskap til 
å identifisere og arbeide 
systematisk med 
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grunnleggende ferdigheter 
og planlegge og lede 
undervisning på ulike 
læringsarenaer som fører til 
gode faglige og sosiale 
læringsprosesser 
- kan på et selvstendig og 
faglig grunnlag bruke 
varierte arbeidsmetoder, 
relevante metoder fra 
forskning og faglig 
utviklingsarbeid til å 
differensiere og tilpasse 
opplæring i samsvar med 
gjeldende læreplanverk, og 
skape motiverende og 
inkluderende læringsmiljø 

   

- kan benytte digitale 
verktøy i undervisning, 
planlegging og 
kommunikasjon samt veilede 
unge i deres digitale hverdag 

   

- kan beskrive kjennetegn på 
kompetanse, vurdere og 
dokumentere elevers læring, 
gi læringsfremmende 
tilbakemeldinger og bidra til 
at elevene kan reflektere 
over egen læring og egen 
faglige utvikling. 

   

- kan identifisere særskilte 
behov hos barn og unge, 
herunder identifisere tegn 
på vold eller seksuelle 
overgrep. På bakgrunn av 
faglige vurderinger skal 
kandidaten kunne etablere 
samarbeid med aktuelle 
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tverrfaglig og tverretatlige 
samarbeidspartnere til 
barnets beste. 
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Generell 
kompetanse

A) Relevante LUB-ar frå fag 1-emne
(emnekode i parentes)

C) Arbeids- og undervisingsformer for dette
LUB-punktet (henta frå emnet i kolonne A)?

D) Korleis blir dette arbeidd med i
praksisopplæringa?

V- kan bidra til
innovasjonsprosesser og
nytenkning og gjennomføre
profesjonsrettet faglig
utviklingsarbeid og legge til
rette for at lokalt arbeids-,
samfunns- og kulturliv kan
involveres i opplæringen
- kan formidle og
kommunisere faglige
problemstillinger knyttet til
profesjonsutøvelsen på et
faglig avansert nivå
- kan opptre profesjonelt og
kritisk reflektere over og
analysere faglige,
profesjonsetiske,
forskningsetiske og
utdanningspolitiske spørsmål
og problemstillinger
- kan med stor grad av
selvstendighet videreutvikle
egen kompetanse og bidra til
både kollegers og skolens
faglige og organisatoriske
utvikling
- kan bygge relasjoner til
elever og foresatte, og
samarbeide med aktører
som er relevante for
skoleverket
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A: Innsendt Felles + fagspesifikk 
Felles 

Kunnskap 

Kandidaten 

• har solide grunnkunnskaper i to realfag og dybdekunnskap innen et begrenset felt innenfor et av
dem

• har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i
realfaglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål

• har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og valgte realfag som skole-, kultur-, og
forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og
opplæringsløpet

• har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk
• har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle

kontekster
• har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og

seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt
perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

Ferdigheter 

Kandidaten 

• kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og
eksisterende teorier innenfor fagområdene

• kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere
faglige resonnementer på ulike områder

• kan anvende relevant forskningslitteratur på områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
• kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med

grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til
gode faglige og sosiale læringsprosesser

• kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra
forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med
gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

• kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i
deres digitale hverdag

• kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og
egen faglige utvikling.

• kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller
seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere
samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

• kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse 

Kandidaten 
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• kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig 
utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i 
opplæringen  

• kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig 
avansert nivå  

• kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, 
forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger  

• kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og 
skolens faglige og organisatoriske utvikling  

• kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for 
skoleverket. 

 

De enkelte fagene: 

 

Kjemi 

 

Kunnskaper - Kandidaten 

• har bred kunnskap om egenskaper til grunnstoffer og viktige stoffgrupper 
• har kunnskap om grunnleggende prinsipp, begreper og teorier innen kjemi 
• har god kunnskap om analysemetoder for å identifisere og kvantifisere stoffer/forbindelser 
• har kunnskap om betydning av fremstilling og omvandling av stoffer for samfunnet 
 

Ferdigheter - Kandidaten 

• kan løse kvalitative og kvantitative problemstillinger innen kjemi 
• kan gjennomføre systematiske undersøkelser av kjemiske system og analysere og tolke data 
• kan håndtere kjemiske stoffer på en trygg måte 
• kan planlegge og gjennomføre elevforsøk og demonstrasjoner som kan føre til produktive 

læringsprosesser 
• kan bruke dagsaktuelle/samfunnsaktuelle saker/kontrovers (avis, debattsider) til å vise kjemiske 

aspekter og hvordan de påvirker våre holdninger/vår tenkning rundt disse sakene og å utvikle en 
bedre forståelse 

 

Naturfag  

 

Kunnskaper - Kandidaten 

• har kunnskap om grunnleggende prinsipper, begreper og teorier innen biologi (blant annet 
evolusjon og økologi) 

• har kunnskap om grunnleggende prinsipper, begreper og teorier innen fysikk (blant annet 
mekanikk og elektrisitet) 

• har kunnskap om grunnleggende prinsipper, begreper og teorier innen kjemi (blant annet stoffers 
oppbygning, kjemiske reaksjoner og termodynamikk) 

Ferdigheter - Kandidaten 

• kan håndtere utstyr og nødvendig materiale på en trygg måte 
• kan planlegge og gjennomføre en variert og inspirerende naturfagundervisning 
• kan planlegge og gjennomføre laboratorieøvelser/feltarbeid/eksperimenter/demonstrasjoner som 

kan føre til produktive læringsprosesser 
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• kan bruke dagsaktuelle/samfunnsaktuelle saker/kontrovers (avis, debattsider) til å vise 
naturvitenskapelige aspekter og hvordan de påvirker våre holdninger/vår tenkning rundt disse 
sakene og å utvikle en bedre forståelse 

 

Biologi 

Kunnskaper - Kandidaten 

• kan redegjøre for grunnleggende prinsipper, begreper og teorier innen biologi (evolusjon, økologi, 
genetikk, molekylærbiologi, cellebiologi og livsprosesser) 

• kjenner til hovedlinjene om livets opphav, hovedgruppene av levende organismer, hva som styrer 
arters utbredelse, sammenhenger i naturen og biologisk mangfold 

• kan gjøre greie for grunnleggende begrep knyttet til fysiologiske prosesser hos planter, dyr og 
mikroorganismer 

 

Ferdigheter - Kandidaten 

• kan gjennomføre systematiske undersøkelser av biologiske system, nødvendige beregninger, 
analysere og tolke data 

• kan håndtere utstyr og nødvendig materiale på en trygg måte 
• kan planlegge og gjennomføre laboratorie-/feltarbeid/eksperimenter/demonstrasjoner som kan 

føre til produktive læringsprosesser 
• kan bruke dagsaktuelle/samfunnsaktuelle saker/kontrovers (avis, debattsider) til å vise biologiske 

aspekter og hvordan de påvirker våre holdninger/vår tenkning rundt disse sakene og å utvikle en 
bedre forståelse 

 

Fysikk 

 

Kunnskaper - Kandidaten 

• har brede og solide kunnskaper i fysikk, inkludert teknologiske anvendelser 
• har grunnleggende kompetanse i programmering og erfaring med bruk av IKT i fysiske 

simuleringer og numeriske beregninger, samt som et didaktisk og pedagogisk verktøy 
• kjenner til hvordan ideer og metoder i fysikk og matematikk har utviklet seg sammen 
 

Ferdigheter - Kandidaten 

• kan bruke matematisk formalisme i arbeidet med fysikk 
• kan anvende eksperimentelle metoder og teknikker på varierte problemstillinger 
• kan planlegge og gjennomføre en variert og inspirerende fysikkundervisning 
 

Matematikk 

 

Kunnskaper - Kandidaten 

• har brede og solide kunnskaper i matematikk, bl.a. innen kalkulus, lineær algebra og statistikk 
• er godt kjent med å bygge og analysere matematiske modeller, og formulere disse i et presist 

språk. 
 

Ferdigheter - Kandidaten 
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• kan analysere vitenskapelige problemstillinger og løse komplekse problem innen matematikk og 
programmering. 

• kan demonstrere praktisk bruk av matematikk, og legge til rette for elevers læring gjennom 
observasjon, utforsking og eksperimentering. 
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B: Felles 
Felles 

Kunnskap 

Kandidaten 

• har solide grunnkunnskaper i to realfag. Dette innebærer bl.a. kunnskap om grunnleggende ideer,
prinsipper, begreper, teorier og metoder innen fagene, samt kunnskaper om programmering og
modellering.

• har dybdekunnskap innen et begrenset felt innenfor et av dem.
• har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i

realfaglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
• har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og valgte realfag som skole-, kultur-, og

forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og
opplæringsløpet

• har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk
• har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle

kontekster
• har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og

seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt
perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

Ferdigheter 

Kandidaten 

• kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og
eksisterende teorier innenfor fagområdene

• kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere
faglige resonnementer på ulike områder

• kan anvende relevant forskningslitteratur på områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
• kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med

grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til
gode faglige og sosiale læringsprosesser

• kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra
forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med
gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

• kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i
deres digitale hverdag

• kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og
egen faglige utvikling.

• kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller
seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere
samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

• kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

• kan bruke dagsaktuelle/samfunnsaktuelle saker/kontrovers (avis, debattsider) til å vise realfaglige
aspekter og hvordan de påvirker våre holdninger/vår tenkning rundt disse sakene og til å utvikle
en bedre forståelse
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VEDLEGG 4 (tilbake til saken)



Generell kompetanse 

Kandidaten 

• kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig
utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i
opplæringen

• kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig
avansert nivå

• kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske,
forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger

• kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og
skolens faglige og organisatoriske utvikling

• kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for
skoleverket.

33



B: Delt etter fag 1 

Kunnskap 

Kandidaten 

• har solide grunnkunnskaper i kjemi og et av fagene biologi eller matematikk (fag 2)
• har teoretisk og praktisk kunnskap på høgt nivå innenfor kjemi med fordyping i et gitt felt
• har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i

realfaglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
• har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og valgte realfag som skole-, kultur-, og

forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og
opplæringsløpet

• har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk
• har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle

kontekster
• har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og

seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt
perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk.

Ferdigheter 

Kandidaten 

• kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og
eksisterende teorier innenfor fagområdene

• kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere
faglige resonnementer på ulike områder

• kan anvende relevant forskningslitteratur på områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
• kan håndtere kjemiske stoffer på en trygg måte, og planlegge og gjennomføre elevforsøk og

demonstrasjoner som kan føre til produktive læringsprosesser
• kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med

grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til
gode faglige og sosiale læringsprosesser

• kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra
forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med
gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

• kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i
deres digitale hverdag

• kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi
læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og
egen faglige utvikling.

• kan identifisere særskilte behov hos barn og unge, herunder identifisere tegn på vold eller
seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten kunne etablere
samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste.

• kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under
veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

• kan bruke dagsaktuelle/samfunnsaktuelle saker/kontrovers (avis, debattsider) til å vise kjemiske
aspekter og hvordan de påvirker våre holdninger/vår tenkning rundt disse sakene og til å utvikle
en bedre forståelse

Generell kompetanse 
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VEDLEGG 5 (tilbake til saken)



 

Kandidaten  

• kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig 
utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i 
opplæringen  

• kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig 
avansert nivå  

• kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, 
forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger  

• kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og 
skolens faglige og organisatoriske utvikling  

• kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for 
skoleverket. 
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Fysikk masterfag – eksempel romfysikk. 

Emner tatt med: PHYS111,112,113,114,109,231,251,252,399K,NATDID210, PHYSDID220 

Kunnskap 
A) Relevante LUB-ar frå fag 1-emne 
(emnekode i parentes)

B) Arbeids- og undervisingsformer for dette 
LUB-punktet (henta frå emnet i kolonne A)? 

C) Korleis blir dette arbeidd med i
praksisopplæringa?

- har avansert kunnskap 
innenfor valgte fag og 
spesialisert innsikt i et 
profesjonsrelevant 
fagområde 

Studenten kan 

definere og forklare grunnleggjande omgrep i 
mekanikken, slik som hastigheit, akselerasjon, 
kraft, rørslemengde, friksjon, energi, arbeid, 
spinn og massesenter 
formulere grunnleggjande lover i mekanikken 
(PHYS111) 

sentrale tema innan teorien bak 
elektromagnetisme 
elektriske felt og elektriske straumar, 
magnetfelt og induksjon, grunnleggjande 
elektriske kretsar, Maxwell sine likningar og 
elektromagnetiske bølgjer 
elektromagnetiske fenomen samt koplinga til 
lys (PHYS112) 

harmonisk rørsle, elastisitet, bølgjer, lyd og 
interferens 
grunnleggjande dynamikk i gravitasjonsfelt 
Lagrange-Hamilton formulering av 
mekanikken 
Temperatur og varme, aggregattilstandar og 
faseovergangar, tilstandslikningar og variablar, 
arbeid, indre energi, entropi og 
termodynamikkens lover (PHYS113) 

har kunnskap om standard måleinstrument. 
har kunnskap om berekning av 
måleusikkerhet. (PHYS114) 

Forelesning, oppgavegjennomgang, 
regneøvelser, labøvelser og tre 
kunnskapstester (PHYS111) 

Forelesning, oppgavegjennomgang, 
regneøvelser (PHYS112) 

Forelesning, oppgavegjennomgang, 
regneøvelser, 3-4 innleveringer, tre 
kunnskapstester (PHYS113) 

Labøvelser 

Kommentert [MJ1]: Arbeids- og undervisningsformer for 
hele emnet som er ført opp i emnebeskrivelse og timeplan, 
ikke delt etter LUB. Bør spesifiseres mer. 
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VEDLEGG 6 (tilbake til saken)



 
har brei kunnskap om sentrale tema i 
astrofysikk 
kjenner til utvalde observasjonsmetodar innan 
astrofysikk 
har forståing for sentrale prosessar i stjerner, 
andre himmellekamar og materie i rommet 
(PHYS109) 
 
fysiske prosessar i gassar og plasma frå det 
indre av sola til Jorda si atmosfære. 
sola og jorda sitt magnetfelt 
oppbygning og samansetjing til sola og jorda si 
atmosfære 
korleis sola driv storskala plasmaprosessar i 
det nære verdsrom (PHYS251) 
 
grunnleggjande omgrep i kjernefysikk 
eigenskapane til ioniserande stråling 
bruken av ioniserande stråling 
metodar for strålingsdeteksjon (PHYS231) 
 
har oversikt over fysiske parametrar som 
beskriv fenomen og prosessar i sol-jord 
systemet 
har inngåande kunnskap om prinsipp for 
måling av utvalte parametrar i rommet, 
ionosfæren og på bakken 
kan vurdere fordelar og avgrensingar ved 
utvalde eksperimentelle metodar i romfysikk 
(PHYS252) 
 
opparbeider brei fagleg fordjuping innan 
fagområde i fysikk og spesialisert innsikt knytt 
til masteroppgåva i studieretninga studenten 
er tatt opp i (PHYS399) 
 
 

 
 
førelesningar, oppgåvegjennomgåing i 
plenum, rekneverkstad og prosjektoppgåve 
(PHYS109) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekskursjon og prosjektrapport (PHYS252) 
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- har inngående kunnskap 
om vitenskapelige 
problemstillinger, 
forskningsteorier og -
metoder i faglige, 
pedagogiske og 
fagdidaktiske spørsmål 

 
opparbeider brei fagleg fordjuping innan 
fagområde i fysikk og spesialisert innsikt knytt 
til masteroppgåva i studieretninga studenten 
er tatt opp i (PHYS399) 
 
brei kunnskap om bruk av ulike elevaktive 
arbeidsmåtar, læremiddel og læringsressursar 
i fysikk og naturfag 
god kunnskap om prinsipp og metodar for 
tilrettelegging for læring, utvikling av 
læringsstrategiar og vurdering av skulearbeid 
(PHYSDID220) 
 
gjera reie for kompetansetenking og sentrale 
funn ifrå kjente undersøkingar av læring og 
undervisning i naturfaga 
greie ut om elevar sine læringsprosessar 
basert på omgrep sentrale i læringsteoriar. 
gje døme på korleis forsøk og samtale kan 
fremma læring (NATDID210) 

 
 
 
 
 
 
Forelesninger og seminarer. Tre obligatorisk 
skriftlige innleveringer inkludert innleveringer 
underveis og deltaking i responsgrupper. 
Tre munnlege oppgåver med framlegging på 
seminar (PHYSDDID220) 
 
 
 
Forelesninger og seminar. Tre obligatoriske 
oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til 
dagane med skulepraksis (NATDID210) 

 

- har kunnskap om 
utviklingen av skolen som 
organisasjon og fagene som 
skole-, kultur-, og 
forskningsfag og bred 
forståelse for skolens 
mandat, opplæringens 
verdigrunnlag og 
opplæringsløpet 

brei kunnskap om overordna grunngjevnader 
og målsetningar for skulefaga naturfag og 
fysikk (PHYSDID220) 
 

Forelesninger og seminarer. Tre obligatorisk 
skriftlige innleveringer inkludert innleveringer 
underveis og deltaking i responsgrupper. 
Tre munnlege oppgåver med framlegging på 
seminar (PHYSDDID220) 
 

 

- har inngående kunnskap 
om relevant 
forskningslitteratur og 
gjeldende lov- og planverk, 
og kan anvende denne på 
nye områder som er relevant 
for profesjonsutøvelsen 
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- har kunnskap om 
ungdomskultur og ungdoms 
utvikling og læring i ulike 
sosiale og flerkulturelle 
kontekster 

   

- har kunnskap om barn og 
unge i vanskelige 
livssituasjoner, herunder 
kunnskap om vold og 
seksuelle overgrep mot barn 
og unge, om deres 
rettigheter i et nasjonalt og 
internasjonalt perspektiv, og 
om hvordan sette i gang 
nødvendige tiltak etter 
gjeldende lovverk 

   

 

Ferdigheter A) Relevante LUB-ar frå fag 1-emne 
(emnekode i parentes) 

C) Arbeids- og undervisingsformer for dette 
LUB-punktet (henta frå emnet i kolonne A)? 

D) Korleis blir dette arbeidd med i 
praksisopplæringa? 

- kan orientere seg i 
faglitteratur, analysere og 
forholde seg kritisk til 
informasjonskilder og 
eksisterende teorier 
innenfor fagområdene 

søke opp relevant fag- og forskingslitteratur 
og bruke denne i argumentasjon om 
didaktiske val og vurderingar (PHYSDID220 – 
under generell kompetanse) 
 
Studenten har vidareutvikla sin evne til 
kritisk tenking å kunne avsløre "alternative 
fakta" i offentleg diskusjon (PHYS231) 

Forelesning og seminar, tre obligatoriske 
skriftlige innleveringer inkludert innleveringer 
underveis og deltaking i responsgrupper. 
Tre munnlege oppgåver med framlegging på 
seminar 

 

- kan anvende faglitteratur 
og andre relevante 
informasjonskilder til å 
strukturere og formulere 
faglige resonnementer på 
ulike områder 

søke opp relevant fag- og forskingslitteratur 
og bruke denne i argumentasjon om 
didaktiske val og vurderingar 
formidle fagdidaktiske problemstillingar og 
teoriar til kollegaer og til allmennheita 
(PHYSDID220 – under generell kompetanse) 
 
kan anvende faglig kunnskap i grunnleggjande 
fysikk og matematikk på enkle 
problemstillingar og bruke fagleg 
argumentasjon 

Forelesning og seminar, tre obligatoriske 
skriftlige innleveringer inkludert innleveringer 
underveis og deltaking i responsgrupper. 
Tre munnlege oppgåver med framlegging på 
seminar 
 
 
Forelesning, oppgavegjennomgang og 
regneøvelser 
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kan gjere greie for relevante faglege metodar 
og uttrykksform og kan diskutere sentrale 
teoriar, problemstillingar og løysingar med 
andre studentar 
kan finne, vurdere og vise til informasjon og 
fagstoff, gjennomføre ei litteraturstudium av 
eit valt tema og skrive ein rapport om temaet 
(PHYS109) 

- kan gjennomføre et 
selvstendig, avgrenset og 
profesjonsrelevant 
forskningsprosjekt under 
veiledning og i tråd med 
gjeldende forskningsetiske 
normer 

(PHYS399K men ingen LUB) 
PHYS399: meistrar å planleggje og 
gjennomføre sjølvstendig eksperimentelt 
arbeid under rettleiing og i tråd med 
gjeldande forskingsetiske normer og eventuelt 
reglar for tryggleik i laboratoriet 
meistrer både muntleg og skriftleg formidling 
av eigne og andres forskingsresultat 
kan vurdere eigne og andres forskingsresultat 
kan hente inn, analysere og nytte ny kunnskap 
innan studieretninga i fysikk 
 
praktisere norm for akademisk skriving av ein 
forskingsrapport (PHYS252) 

 
Ikke formulert eksplisitt i LUB for PHYS399 
eller 399K. Veiledning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
prosjektrapport 

 

- kan anvende forsknings- og 
erfaringsbasert kunnskap til 
å identifisere og arbeide 
systematisk med 
grunnleggende ferdigheter 
og planlegge og lede 
undervisning på ulike 
læringsarenaer som fører til 
gode faglige og sosiale 
læringsprosesser 

identifisere faglege kjerneidear, 
konkretiseringar og progresjonsløp, og leggja 
fram fagstoff slik at det blir tilgjengeleg for 
ulike elevar 
planlegge, grunngje, gjennomføre og vurdere 
undervisningsøkter som fremmer utvikling av 
kompetansar 
kommunisere med elevane inn mot deira nivå 
både generelt, om fagstoffet og om deira 
læring, og praktisere undervegsvurdering 
 (PHYSDID220) 
 
identifisere faglege grunnidear og planlegge 
korte undervisningsøkter som fremmer 
kognitiv og språkleg aktivitet hos elevane 

Forelesning og seminar, tre obligatoriske 
skriftlige innleveringer inkludert innleveringer 
underveis og deltaking i responsgrupper. 
Tre munnlege oppgåver med framlegging på 
seminar 
 
 
 
 
 
 
 
Forelesning og seminar. Tre obligatoriske 
oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til 
dagane med skulepraksis 
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undersøkje korleis ulike undervisningsmetodar 
verkar inn på elevane si deltaking og 
praktisering av grunnleggjande dugleikar 
(NATDID210) 

- kan på et selvstendig og 
faglig grunnlag bruke 
varierte arbeidsmetoder, 
relevante metoder fra 
forskning og faglig 
utviklingsarbeid til å 
differensiere og tilpasse 
opplæring i samsvar med 
gjeldende læreplanverk, og 
skape motiverende og 
inkluderende læringsmiljø 

anvende elevaktive og utforskande 
arbeidsmåtar og legga til rette for utvikling av 
miljømedvit, handlingskompetanse og kritisk 
tenking. (PHYSDID220) 

Forelesning og seminar, tre obligatoriske 
skriftlige innleveringer inkludert innleveringer 
underveis og deltaking i responsgrupper. 
Tre munnlege oppgåver med framlegging på 
seminar 
 

 

- kan benytte digitale 
verktøy i undervisning, 
planlegging og 
kommunikasjon samt veilede 
unge i deres digitale hverdag 

Temadag LAPRA101 ?  

- kan beskrive kjennetegn på 
kompetanse, vurdere og 
dokumentere elevers læring, 
gi læringsfremmende 
tilbakemeldinger og bidra til 
at elevene kan reflektere 
over egen læring og egen 
faglige utvikling. 

diskutere konkrete undervisningsaktiviteter i 
lys av kompetansetenking og omgrep frå 
sentrale læringsteoretikarar (NATDID210) 

Forelesning og seminar. Tre obligatoriske 
oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til 
dagane med skulepraksis 

 

- kan identifisere særskilte 
behov hos barn og unge, 
herunder identifisere tegn 
på vold eller seksuelle 
overgrep. På bakgrunn av 
faglige vurderinger skal 
kandidaten kunne etablere 
samarbeid med aktuelle 
tverrfaglig og tverretatlige 
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samarbeidspartnere til 
barnets beste. 

 

Generell 
kompetanse 

A) Relevante LUB-ar frå fag 1-emne 
(emnekode i parentes) 

C) Arbeids- og undervisingsformer for dette 
LUB-punktet (henta frå emnet i kolonne A)? 

D) Korleis blir dette arbeidd med i 
praksisopplæringa? 

- kan bidra til 
innovasjonsprosesser og 
nytenkning og gjennomføre 
profesjonsrettet faglig 
utviklingsarbeid og legge til 
rette for at lokalt arbeids-, 
samfunns- og kulturliv kan 
involveres i opplæringen 

   

- kan formidle og 
kommunisere faglige 
problemstillinger knyttet til 
profesjonsutøvelsen på et 
faglig avansert nivå 

formidla fagstoff, erfaringar og refleksjonar 
på ein oversikteleg måte og med klare døme 
(NATDID210) 
 
formidle fagdidaktiske problemstillingar og 
teoriar til kollegaer og til allmennheita 
(PHYSDID220) 
 
 
 
formidle til folk flest korleis jorda er kopla til 
det nære verdsrommet og sola 
bruke fysikk til å forklare prosesser i nøytrale 
og ioniserte gassar i atmosfæren. (PHYS251) 

Forelesning og seminar. Tre obligatoriske 
oppgåver (skriftlege og munnlege) knytt til 
dagane med skulepraksis 
 
Forelesning og seminar, tre obligatoriske 
skriftlige innleveringer inkludert innleveringer 
underveis og deltaking i responsgrupper. 
Tre munnlege oppgåver med framlegging på 
seminar 
 
Forelesning, kollokvier og regneøvelser 

 

- kan opptre profesjonelt og 
kritisk reflektere over og 
analysere faglige, 
profesjonsetiske, 
forskningsetiske og 
utdanningspolitiske spørsmål 
og problemstillinger 

meister kildevurdering, kritisk vurdering av 
faglitteratur og kritisk viteskapeleg tenking 
kan reflektere over sentrale etiske og 
vitskapelege problemstillinger i eige og 
andres arbeid (PHYS399, ikke 399K) 

Veiledning  

- kan med stor grad av 
selvstendighet videreutvikle 
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egen kompetanse og bidra til 
både kollegers og skolens 
faglige og organisatoriske 
utvikling 
- kan bygge relasjoner til 
elever og foresatte, og 
samarbeide med aktører 
som er relevante for 
skoleverket 
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Fordeling av fagdidaktikere i utvalg 
Nåværende medlem er markert med grønn tekst. Historikk er med grått. Fremtid er med svart 
OBS: Skriv inn korrigeringer hvis noe av historikken er feil! 
«Regler»: 

• 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. 
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 - sept 18 
Tom Klepaker – okt 18 - des 20 
Kikki – jan 2021 – jun 2021 
Jorunn – aug 2021 – des 2023  
Johan  
Christoph 
Matthias 
Mette 
Dankert 

Praksisutvalget - fakultetsrepresentanter 
Fakultetsrepresentanter  
Dankert 
Tom 
Kikki 
Jorunn  
Christoph H19-H21V22 
Johan  
Matthias  
Mette  
Dankert 
Jorun 

Vara: - normalt neste på listen til å bli fakultetsrepresentant 

Praksisutvalget - leder 

Johan 2018-2019 

Arbeidsgrupper for Temaseminarer og campusdager – ikke rotasjon 
Christoph: IKT 2015-2021 
Johan  
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VEDLEGG 7 (tilbake til saken) 



Matthias  
Mette  
Jorunn  
Dankert  
 

 Ansvar  Vikar 
Campusdager Uteundervisning Jorun  Toms vikar 

Programmering Johan Er med: Amir Hashemi Mette 
UBU FN-sambandet/Kai 

Grieg 
Kontaktperson=Matthias Matthias 

Utforskende 
læring 

Mette  Matthias 

Koordinator Matthias  Jorun 
Temadager Dataloggere Sølvi Eidsheim? Kontaktperson=Dankert  

Programmering Johan   
Koordinator IKT-
dag 

Christoph  Trengs ikke 
(gruppe) 

 
  
UiBs årlige lektorkonferanse (sitter for ett år av gangen) har vi denne offisielle rotasjonslisten:  
Tom Klepaker 
Christoph Kirfel – sist i 2017 
Johan Lie – 2018 
Trond Gustafsen - 2019 
Kikki Kleiven - 2020 
Matthias Stadler – 2021/22 
Mette Andresen 
Jorunn Nylehn 
Stein Dankert Kolstø 
 
Forskningsdagkomite: 
Jorun - 2019 
Johan – 2020 (jan 2021) 
Stein Dankert - 2021 
Matthias - 2022 
Mette 
Christoph 
 
Åpen dag: 
Johan – 2022 
Stein Dankert 
Christoph  
Mette 
Matthias 
Jorun 
 
Komité for planleggingsdag PPU og lektor 
Mette 
Christoph 
Dankert 

formaterte: Skriftfarge: Grønn
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Matthias 
Johan 
Jorun 
 
Representant for MN i NOLES-nettverket: 
Matthias 2016 -  
Mette 
Tom 
Christoph 
Kikki 
Trond 
Jorun 
Stein Dankert 
Johan 
 
 
Arbeidsutvalg 
For arbeidsutvalg er det kanskje vanskelig å lage en liste da en bør se etter interessefelt 
Stein Dankert Kolstø 2019: Arbeidsutvalg retningslinjer for praksisbesøk  
Mattias - høsten 2018: Arbeidsgruppe nedsatt av programstyret for vurdering av dimensjoneringen 
av arbeidskrav og eksamensbelastning på PPU 
Stein Dankert Kolstø: Arbeidsutvalg konsekvensutredning av ressurser i tilknytning til 
lektorutdanningene Høst 18 / vår 19  
 

Kommentert [MJ1]: UiB ikke lenger med i NOLES-
nettverket 
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Søkertall 

PPU 

Totalt 308 søkere til PPU (alle fag) 
Søkere med realfag blant sine 4 alternativ: 100.  
7 av disse har søkt kun matematikk. 6 har kun søkt ett naturfag og er dermed automatisk 
diskvalifisert siden de ikke tilbys som ettfagsordning). 
Søkere med to realfag som øverste prioritet: 64 
Søkere med ett realfag blant sine to øverste prioriteringer: 17 

2022 2021 2020 2019 
To realfag 
øverst 

64 75 110 85 

Ett realfag 
øverst 

17 22 54 42 

Kun søkt et 
fag - mat 

7 11 16 11 

Antall 
søkere med 
realfag 

100 108 170 132 

Biologi 41 50 56 37 
Fysikk 24 38 37 28 
Geofag 10 23 30 28 
Kjemi 19 44 52 29 
Matematikk 51 79 92 78 
Naturfag 58 84 91 74 

Antall kvalifiserte: 

Opptaket pågår fortsatt, men det er anslagsvis 35-40 kvalifiserte med realfag herav ca. 9 kun i 
matematikk. 

Lektor 

Plasser 
i SO 

1. pri søkere
april

Totalt - 
april 

NTNU - 
1. pri

UiO - 
1. pri

2022 40 43 361 R2-krav fjernet 84 49 
2021 40 51 304 
2020 40 53 354 
2019 35 55 327 R2-krav innført 
2018 35 65 413 
2017 35 67 416 
2016 30 77 400 122 117 
2015 30 69 432 
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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 matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

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

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

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégt. 41 
Bergen 

Saksbehandler 
Ingrid Christensen 
55584759 

side 1 av 2 

Universitetet i Bergen 

Svar fra MN - Iverksettelse av programledelse og felles 
programstyre 

Vi viser til brev om iverksettelse av programledelse og felles programstyre i styringsgruppen 
for lektorutdanningen av 08.04.2022. Fakultetene er bedt om å svare på følgende spørsmål: 

• Hvordan planlegger fakultetet organiseringen av programledelse?

Fakultetet planlegger organiseringen av programledelse gjennom Lektorutdanningsutvalget 
(LU). LU er et rådgivende og arbeidende organ for fakultetet i saker knyttet til lærerutdanning 
og fungerer som et lokalt programstyre for lektorprogrammet og realfagsdidaktikkdelen av 
PPU. Som del av UiBs lektorutdanning forholder LU og fakultetet seg til faste sentrale 
organer som Styringsgruppen for lektorutdanning, Programrådet for lektorutdanning og 
Praksisutvalget, der MN er representert med henholdsvis (utdannings)dekan, LU-leder og en 
fagdidaktiker. LU har ansvar for utvikling, kvalitet og drift av studieprogrammet, herunder 

• Oppdatere programmets oppbygning og overordnede læringsutbytte i henhold til
rammeplan, sentrale føringer, den faglige utviklingen, etc.

• Tilrettelegge for at studentene kan nå programmets læringsutbytte.
• Sikre faglig helhet og samordning innad i programmet, samsvar mellom forventet

læringsutbytte, undervisnings- og vurderingsformer.
• Kvalitetssikring og utvikling av undervisnings- og vurderingsformer i programmet som

helhet.
• Sikre at de involverte fagmiljøene er godt kjent med utviklingen og overordnet struktur

i programmet.
• Ansvar for å sikre godt samarbeid og informasjonsflyt internt i programmet og med

andre institutt og institusjoner som er bidragsytere i programmet
• Sørge for samarbeid med alle aktuelle institutter som bidrar med emner i programmet

for å sikre variasjon av undervisningsmetoder og vurderingsformer, god overordnet
struktur og jevn arbeidsbelastning

• Ansvar for den helhetlige studiekvaliteten i henhold til UiBs kvalitetsrutiner, herunder:
• Gi oppdrag til og gjennomgå årlig rapport fra ekstern fagfelle
• Utarbeide en kort årlig egenvurdering av programmet, blant annet basert på

egenvurderingene av emnene.
• Gjennomføre programevaluering minst hvert 5 år.

Referanse Dato 

2022/892-INC 30.05.2022 
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• Hva kan fakultetet bidra med av ressurser for at programledelsen kan 
gjennomføre oppgavene i mandatet? 

LU-leder leder utvalget på delegasjon fra utdanningsdekan, og det er et tett samarbeid 
mellom disse to rollene. I samarbeid med leder av LU tar fakultetet en aktiv rolle i 
koordineringen av de didaktiske ressursene inn mot lektorutdanningen. I forbindelse med 
redesignprosess og implementering av ny modell, estimerer vi at LU-leders jobb vil utgjøre 
ca. 20 % stilling.  

 
 

• Hvordan ser fakultetet for seg forholdet mellom ansvar og myndighet for 
programledelsen internt ved fakultetet? 

Fakultetet vedtok i 2021 en styringsstruktur for utdanningsfeltet ved fakultetet. 
Styringsstruktur for utdanningsfeltet | Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet | UiB 
Denne plasserer tydelig ansvar og myndighet for programledelsen av 
lektorutdanningsprogrammet Ansvar for å sikre godt samarbeid og informasjonsflyt internt i 
programmet og mellom institutt og institusjoner som er bidragsytere i programmet ligger også 
til lektorutdanningsutvalget. LU-leder inngår i utdanningsledergruppen, som har jevnlige 
møter med fakultetet for å sikre informasjon og diskusjon på tvers av fakultetet og med 
aktuelle institutter som bidrar med emner i programmet. 
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
Sigrunn Eliassen 
Visedekan for utdanning Ingrid Christensen 
 seksjonssjef 
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https://www.uib.no/matnat/138912/styringsstruktur-utdanningsfeltet
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