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REFERAT

Lærerutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte tirsdag 6. februar kl 1215-1400 
 
Til stede: 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Trond Gustavsen (Matematisk institutt) 
Helene Johnsen (student) 
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Tom Klepaker (Institutt for biologi) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi, leder for utvalget) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
Ann Kristin Danielsen Jacobsen (student) 
 
Meldt forfall: 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
 
 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker til Eventuelt. 
 
II  Godkjenning av referat fra møte 11. september 
 
Referatet ble godkjent. 
SDK orienterte om hvor saken om visjon står. Har vært litt ulike oppfatninger av om visjonen 
primært skal være et hjelpemiddel til intern bruk eller om det er viktigst med noen som 
fungerer godt utad. Saken skal opp i programrådet igjen 7. februar. 
 
 
Sak 1/18  Studieplanendringer 
Vedtakssak 
 
SDK orienterte kort om saken. 
 
A. Studieplan lektorprogrammet 
 
Det ble ikke fremmet andre forslag til endring i studieplanen enn de to som var meldt inn på forhånd 
og begge disse ble vedtatt. 
 
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. 
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B. Emnebeskrivelser – fagdidaktikk 
 
Fagdidaktikerne orienterte om ønskede endringer: 
 
NATDID210: SDK orienterte om det vedlagte forslag til endring (redusere omfanget på 
mappeinnholdet) 
NATDID210-P: MS orienterte om at han og KK ønsker å gjøre tilsvarende endring i dette emnet som 
gjøres i NATDID210. Han meldte også inn ønske om at NATDID210-P flyttes fra IFT der det pr. nå 
administrativt hører til og heller plasseres på GEOV.  
BIODID220/220-P og NATDID220/220-P: TK ønsker at skriftlig essay skal gå fra å være arbeidskrav til 
å bli del av vurderingen, samt å legge inn skriftlig eksamen som alternativ ved høyt studentantall. 
MATDID220/220-P: TG melder at de ønsker å se på vurderingsform, bl.a. fordi det er vanskelig å få 
kabalen til å gå opp med så mange som skal ha muntlig eksamen. Vil se på vurderingsform i 
sammenheng med MATDID210. Det kan også være aktuelt med andre endringer.  
KJEMDID220/220-P: MS melder at han ønsker å fjerne justerende muntlig fra vurderingen og bare ha 
mappe. Nåværende ordning blir for omfattende. Ønsker også å redusere krav til antall elementer i 
mappen fra 6 til 5. 
5 sp emner: Forslag om å redusere antall timer noe på 5 sp emnene 
 
Innspill: 
• SDK og MJ følger opp at NATDID210-P kan bli flyttet fra IFT til GEOV 

 
Angående TKs forslag om skriftlig eksamen ved høyt studentantall, ellers muntlig: 
• Mulighetene til å ha en slik vurderingsform har blitt strammet inn pga. økt fokus på constructive 

alignment. Det bør sjekkes med fakultetsadministrasjonen hva som er mulig 
• Det er satt opp 15 som grense, på hvert av emnene eller samlet? Må dele, f.eks. 8 på hver siden 

det er to det egentlig er forskjellige emner 
• 8 kan bli oppfattet som et for lavt tall 
• Et alternativ kan være å ha skriftlig på det ene emnet, f.eks. BIODID220/220-P, og muntlig på det 

andre. 
 

• Erfaring fra MATDID220 i år: All vurderingen på våren uheldig 
• Det var meningen at oppgave skulle være om høsten, men av ulike grunner ble det ikke det i år. 

Vil sørge for bedre fordeling neste år. 
• Gå for 11 økter på 5 sp emner som generell regel? 
 
Fagdidaktikerne tar med seg innspill. 
 
Vedtak: 
LU er positive til de foreslåtte endringene. Instituttenes LU-representant sørger for at forslag til 
endringer blir behandlet på de respektive instituttene og at instituttene melder dem inn innen frist 1. 
mars. 
 
Sak 2/18  Verv - rotasjonslister 
Vedtakssak 
 
SDK orienterte om saken. Listene har i forkant av møtet vært sendt ut til alle fagdidaktikerne. 
MS meldte inn MN-representant i NOLES som noe som bør inn på listen 
 
Vedtak: 
Listene godkjennes. Det føyes til en liste for NOLES-representasjon. 
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Sak 3/18  UiBs partnerskolesamarbeid - realfagssamarbeid 
Drøftingssak 
 
SDK orienterte om saken. 
Ordningen med generelt partnerskap nå så etablert at det ikke er naturlig å operere med egen avtale 
for realfagssamarbeid. I stedet gi alle de skolene som er med i partnerskapet som ønsker det 
mulighet til å delta i realfagssamarbeidet. 
 
I forslaget til informasjon ut til de interesserte skolene om realfagssamarbeid og hva vi kan bidra 
med, ikke gjentatt ting som allerede er nevnt i partnerskoleavtalen. Informasjonen må sendes ut til 
de interesserte skolene så raskt som mulig. 
 
Jannecke Lampe er koordinator pr. nå og er positiv til å fortsette som koordinator. Hun har hatt 
teksten til gjennomsyn og er positiv. 
 
Innspill: 

• Har tidligere hatt en ordning der studentene har kortpraksis og langpraksis på samme skole. 
Fungerer det slik nå? 

• Inntrykk av at det ikke fungerer helt slik nå 
• Tror det handler om logistikk 
• Viktig å holde på denne ordningen 
• Ikke nødvendigvis så viktig å ha med dette i teksten til skolene. Vil neppe gjøre noe fra eller 

til. Heller jobbe med å holde oppe presset mot praksisadminsitrasjonen. 
 
SDK og MJ sjekker med praksisadministrasjonen hva som er nå-situasjonen og hva som evt. kan 
gjøres. 
 
LU var positiv til teksten for øvrig og at SDK går videre med saken slik at informasjon blir sendt ut til 
de interesserte skolene. 
 
 
Sak 4/18  Behov for ny programsensor 
Drøftingssak 
 
SDK orienterte om saken. SDK og TK gav en kort presentasjon av de foreslåtte. Programsensors 
kompetanse vil styre hva vi be vedkommende fokusere på. Hva ønsker vi fokus på? 
Er det forslag til andre konkrete personer? 
Hvilken prioritering av de som er foreslått? 
 
Innspill: 

• Alle er gode kandidater og de har ulike styrker. Men i praksis skal vi vel være heldige om 
noen av dem sier ja. 

• Tenker vi annenhver gang matematikk og naturfag? Hvis matematikk aktuelt, kan dette være 
egnede personer: Frode Rønning, Simon Goodchild 

 
Enighet om at LU ikke lager prioriteringsliste, men overlater til SDK å spørre de foreslåtte. 
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Sak 5/18  Ettfagsmodell i matematikk 
Orienterings- og drøftingssak 
 
SDK og TG orienterte om saken. 
 
Innspill til de foreslåtte emnebeskrivelsene: 

• Det står at litteratur avtales, samtidig står det at litteraturliste legges ut 1. juni. Forslag: 50 % 
av litteraturen er felles, 50 % individuell. Da mulig å tenke profil på emnet og gjøre 
beskrivelsene mindre generiske 

• Kan være fornuftig å identifisere noe som kan være felles. Vil ta en runde til på det. 
• Forslag: Mulig å låne litt fra beskrivelsen til didaktisk masteroppgave og skalere ned litt? 
• Noen av læringsutbyttebeskrivelsene ville passet bedre under annen overskrift (kunnskaper, 

ferdigheter, generell kompetanse)? F.eks. punkter under Generell kompetanse – er dette 
egentlig å regne som generell kompetanse? 

• Ønskelig med mer beskrivende navn 
 
TG tar med innspill tilbake til instituttet. 
 
 
Sak 6/18  Utfordringer med 10-uker praksis i 7. semester  
Drøftingssak 
 
SDK orienterte om saken. Mulig å gjøre mindre justeringer for H18? 
 
Innspill: 

• Forslag: Gjøre en moderat utvidelse av kortpraksis f.eks. i 5. sem 
• Kan være løsning på litt lengre sikt, dette arbeides med i flaskehalsgruppen 
• Forslag (kanskje også på litt lengre sikt): Ta opp igjen saken med fordeling av praksis mellom 

usk og vgs. Det ville være mindre problem å ha den lengste perioden på vgs. 
• 10 uker funket greit timeplanmessig H17, tenker det kan være greit å samle campusdager, 

non studenter opplevde dem H17 som uheldige avbrudd på praksis 
• Tror ikke god idé å flytte en uke fra høst til vår. Om våren tar studentene 10 sp disiplinfag 

parallelt. 
• Mulig å bruke starten av semesteret til praksis? 
• Praksisskolen jeg er på i vår ville foretrukket at praksis startet tidligere i semesteret 
• Tenker at kreavtiv praksis vil være utfordrende å få bra til for alle 
• Vi har ikke råd til at usk er misfornøyde. Forslag: Samle campusdager, kan få redusert til 9 

uker 
• Synes ikke det er helt heldig, ønskelig å knytte opplegget på campusdagene til det som skjer i 

praksis 
• Feltkurs – kan det brukes?  

 
SDK setter opp et forslag og sender på sirkulasjon.  
 
 
 
Sak 7/18  Naturfagkompetanse 
Drøftingssak 
 
Saken utsettes pga. tidsmangel. 
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III Orienteringssaker 
• Ny og avgåtte medlemmer. Nye medlemmer ble presentert i starten av møtet. SDK vil

viderebringe takk fra LU til Kjartan Olafsson og Anne Bjørnestad
• Orientering fra instituttrepresentantene om ståa i emnevalgsaken – utgikk
• Cape Town: 6 studenter på kull15 har søkt om å få reise til Cape Town H18. Søknadsfrist er

15. februar. En av fagdidaktikerne må besøke studentene under oppholdet. Fakultetet har
gitt økonomisk støtte til det.

Møtet ble avsluttet 14.15. 

070218/MAJE 
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Sak 8/18  Tema fra arbeidsgruppens rapport 
Drøftingssak 
 
Arbeidsgruppen – struktur og økonomi i lektorutdanningen har levert utkast til rapporten til 
styringsgruppen for lektorutdanningen. Rapporten legges ved, vedlegg 1.  
 
Den videre saksgangen for behandlingen av rapporten er som følger:  
• Utkast til rapport behandles i styringsgruppen 13. april  
• Utkast til rapport og innspill fra styringgruppen oversendes programråd og arbeidsgruppe i 
etterkant av styringsgruppemøtet  
• Programrådet diskuterer og samler inn innspill 28. mai  
• Arbeidsgruppen reviderer rapporten på bakgrunn av innspillene fra styringsgruppen og fra 
programrådet  
• Endelig rapport leveres innen 1.9.18  
• Endelig rapport behandles i styringsgruppen i september 18  
• Endelig rapport behandles i utdanningsutvalget 4.10.18 
• Endelig rapport behandles i universitetsstyret 25.10.18 
 
Denne saksgangen innebærer at LU-MN ikke inngår i saksgangen, men må komme med innspill til 
lederen i programrådet, som også sitter i styringsgruppen, gjennom vår representant i programrådet. 
 
Styringsgruppen kom med følgende tilbakemeldinger:  
• Det er en stor beslutning å endre lektorprogrammene når en ikke vet konsekvensene av den 

forrige omleggingen med hensyn til frafall. Det er også noe uklart hvor stor 
kollisjonsproblematikken er.  

• Det er oppfattes fra studentrepresentantene som positivt med langpraksis, men også flere 
praksisperioder. Utvekslingsproblematikken bør komme tydeligere fram, da dette kan oppleves 
som en flaskehals. Det understrekes at det er i 4 året (7-8 semester) kollisjoner oppleves blant 
emner, spesielt for studentene som tilhører HF.  

• Rapporten må begynne mer overordnet og komme med konkrete forslag.  
• Rapporten bør si noe mer om lektorsenteret, og hvilken myndighet senteret vil ha overfor 

fakultetene. Beskrivelsen av lektorsenteret bør være mer tydelig.  
• Det presiseres at det er viktig i de sakene arbeidsgruppen er uenig bør meningen til mindretallet 

komme fram, samt at uenigheten kommer fram.  
• Det som fungerer på matnat, bør ikke skyves til side til fordel for at alt skal bli enhetlig – og 

enhetlig momenter bør vektlegges. 
 
Det er åpent på innspill på alle tema som tas opp i utkastet til rapport, men vi har identifisert tre 
tema vi spesielt ber om innspill på. 
 
Lektorsenter 
 
Arbeidsgruppen foreslår å opprette et lektorsenter med sentral plassering på campus. Det foreslås at 
enheten ikke skal være underlagt et fakultet, at fagdidaktikere og pedagoger skal fortsatt være ansatt 
på institutt og at enheten bør ha en leder med tilknytning til UiBs ledelse.  
Målet er en tydelig ledelse av lektorutdanningen, bedre indre koordinering og samarbeid, og bedre 
frontes av lektorutdanningen utad. Internt på UiB er det et mål å gi lektorutdanningen en strek, 
representativ og kontinuerlig stemme på ledelsesnivå. 
 
Utkast til mulige oppgaver skissert i utkastet til rapport 

− Fronting av lektorutdanningen internt og eksternt 
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− Administrative tjenester knyttet til studentopptak, praksisavvikling 
− Oppsyn med ressursbruk og økonomi i lektorutdanningen 
− Tverrfakultær koordinering av lektorutdanningens elementer 
− Koordinering og gjennomføring av praksissamarbeid med skolene 
− Initiering av koordinerte tverrfaglige prosjekter innen skoleforskning 
− Faglig-sosiale fellestiltak for lektorstudenter 
− Tilrettelegging for studentaktiviteter 
− Koordinering av universitetsskolesamarbeid 
− Skolesamarbeid med HVL og andre relevante institusjoner 
− Samordning av lektorutdanning og EVU-tilbud rettet mot skolen 

− Initiativer overfor og kontakt med departementet på vegne av UiBs lektorutdanning 
 
Under «5. Praksis og skolesamarbeid» s 25 anbefales også følgende: 
− at den vedtatte faglige stillingen knyttet til praksisfeltet for å utvikle samarbeidet med 

partnerskoler raskt utlyses med krav til så vel bred skolefaglig erfaring som forskningsbakgrunn 
innen didaktikk eller disiplinfag 

− at en slik stilling bør ikke knyttes til et spesifikt fakultet, men til et nyopprettet lektorsenter ved 
UiB 

 
 
 
Praksisopplegg 
 
Arbeidsgruppen anbefaler 
 
Mål: Studieløporganisering som minimerer kollisjonsproblematikken 
Grep: 

− at praksisavviklingen ved de ulike fakultetene i størst mulig grad følger samme mønster 
− at man i størst mulig grad integrerer praksis med emner i didaktikk og pedagogikk 
− at man vurderer ett profesjonsfaglig semester 
− at man holder på å ha en kortpraksisperiode tidlig i studieløpet, helst første semester 
− at man reduserer antall praksisvarianter, helst til langpraksis og (evt to typer) kortpraksis 
− at man vurderer å fordele praksis på fire semester jevnt fordelt på vår og høst 

 
Arbeidsgruppen foreslår at det må være likt praksisopplegg for alle lektorstudenter uavhengig av 
fakultet.  
 
Hvordan bør det da fordeles?  
Arbeidgruppen mener man må ha en kortpraksisperiode i 1. semester for av studentene raskt skal 
møte profesjonen. Pr. nå er praksis fordelt på 5 semestre, 1-3-5-7-8.  
 
Bør det heller fordeles på 4 semestre?  
Man bør ikke ha langpraksis i 2 like semestre (to høst eller to vår), det gjør det vanskelig å få på plass 
fagemner rette mot master. For å oppfylle rammeplanens krav til praksis i 4 av 5 studieår, gir det da 
følgende muligheter: 1-3-5-8, 1-4-5-8, 1-3-6-7, 1-4-6-7. 
 
 

7



Delte stillinger 
 
 
Arbeidsgruppen anbefaler (s.26) 
at UiB følger opp forventningen om hospitering og delte stillinger med sine skolepartnere 
«Et annet konkret tiltak som er viktig for å få til et slikt praksissamarbeid, er «at lærerutdanningene 
utnytter muligheter for hospitering, delte stillinger og offentlig sektor-ph.d. i samarbeid med sine 
partnere i barnehage- og skolesektorene» (Lærerutdanningen 2025). En variant av dette er tilsetting 
av lektorer fra skolen i 20% stilling ved UiB. Slike bistillinger vil være velegnete brobyggere mellom 
institusjonene, kan hjelpe til med praksisavvikling, men også med oppfølging av praksis i 
campusundervisning og på seminarer. Også tilrettelegging av aksjons- og klasseromforskning er en 
aktuelle arbeidsoppgave for delte stillinger.» 
 
Arbeidsgruppen anbefaler (s.27) 
at man videreutvikler alternative former for praksis knyttet til veiledet undervisnings- og 
refleksjonsarbeid utenfor klasserommet 
«økt bruk av slik praksisavvikling på campus være avgjørende for å kunne oppfylle praksiskravet 
samtidig som man øker studentvolumet.» 
 
 
Vi ber om innspill og kommentarer til de tre temaene. 
 
 
Sak 9/18  Fjerning av C-krav - revisjon reglement/retningslinjer 
Vedtakssak 
 
I forbindelse med fjerning av C-kravet, fastsetter Studieadminstrativ avdeling (SA) at C-kravet skal 
erstattes av et progresjonskrav: «Studenten må ha bestått alle spesialiseringsemner inkludert 
fagdidaktikk og praksis for å kunne gå videre på masterstudiet.», vedlegg 2. 
 
LU godkjente våren 2017 et utkast til reviderte regler/retningslinjer for masterdelen av 
lektorprogrammet (§7b i reglement for lektorutdanning, 
https://www.uib.no/utdanning/laerer/49356/utfyllende-regler-integrert-lektorutdanning#-sect-
nbsp-6-masterdelen-av-studiet). Bakgrunnen for revisjonen da var noen tilfeller der studenter ved 
innlevering av masteroppgaven stod igjen med emner og dermed ikke fikk fullført som planlagt. 
Forslaget ble sendt til instituttene, som har mye av ansvaret for studentene i den perioden, for 
innspill, men fikk ingen respons.  
 
Før vi hadde fått sendt forslaget oppover i systemet til videre behandling, kom meldingen om at C-
kravet fjernes (vedlegg 2). Forslaget må derfor revideres noe pga. det. Det som står om C-krav må 
fjernes og SAs progresjonskrav må inn (dette er svært likt det som pr. nå ligger i våre retningslinjer 
for masterdelen).  
 
Vedlagt er revidert forslag til reglement/retningslinjer for masterdelen, vedlegg 3. Vedlagt er også et 
forslag til revidert masteravtale, vedlegg 4. Endringer her er primært av redaksjonell art og 
oppdateringer for å legge seg så nært opp til formuleringene som benyttes i fakultetets avtalemal for 
toårige program som mulig. En mer vesentlig forslag til endring er imidlertid at studentene skal sette 
opp fullføringsplan for studiet i avtalen. Dette forslaget henger sammen med forslagene til nye krav i 
reglementet og tanken er at det skal gjøre det lettere å ha oversikt og kontroll.  
Vi ber om innspill/kommentarer.  
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Forslag til vedtak: 
LU godkjenner reviderte regler/retningslinjer og revidert masteravtale. 
 
 
 
Sak 10/18  Skrive felles masteroppgave? 
Vedtakssak 
 
Pr. nå sier MNs reglement for 2-årige masterstudier at det kun er på 60 sp oppgaver det er tillatt at 
studenter skriver masteroppgaven sammen (2-3 studenter). Dette ble nok skrevet før 
lektorprogrammet ble opprettet og flere enn kun et fåtall skrev 30 sp oppgaver.  
Er det ønskelig at lektorstudenter med 30 sp oppgaver skal kunne skrive oppgave sammen? Bør vi få 
det inn i reglementet? 
 
Lærerstudenter vil kunne ha stort utbytte av å skrive sammen. Det er travelt med master på 5 
måneder, og det gjør lett at studentene ikke tør bruke tid på diskutere oppgaver med hverandre 
fordi det ikke er direkte relevant for eget arbeid. Med felles oppgave vil diskusjon og samarbeid 
bli relevant og kunne effektivisere problemløsning og heve kvalitet på masteroppgavene. 
 
Skal vi be MN om å at det åpnes for samarbeid på 30 sp masteroppgave i lektorprogrammet? 
 
Forslag til vedtak: 
Instituttrepresentantene tar med saken tilbake til eget institutt for å sjekke hvordan instituttene 
stiller seg til dette. Saken tas deretter opp på neste LU-møte. 
 
 
III    Orienteringssaker 

• Søkertall, vedlegg 5 
• Sommeravslutning for lærerutdanning – ansvar for å arrangere skal gå på omgang 

mellom fakultetene. MN arrangere 21. juni i Fysikkantinen. 
• Gerd Johansen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har takket ja til å være 

programsensor 
• Tom besøker de tre Cape Town-studentene i uke 41 
• Rotasjonslister for verv ligger på didaktikernes fellesområde på Office365  
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Studieadministrativ avdeling 

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

Studieadministrativ avdeling 
Telefon 55589314 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Langesgate 1-3 
Bergen 

Saksbehandler 
Denise Fewtrell Flatmark 
55583280 

side 1 av 1

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det humanistiske fakultet 

Angående C- krav for masterdelen i integrert lektorutdanning (5LU). 

Vi viser til Utfyllende regler for integrert lektorutdanning som ble vedtatt av Utdanningsutvalget 
04.10.07 (revidert 21.05.14) med hjemmel i” Reglement for studier og grader ved Universitetet 
i Bergen”. 

I §6 Masterdelen av studiet beskrives det i punkt a, b og c «For å kunne gå videre med 
masterdelen av studiet må gjennomsnittskarakteren på spesialiseringsemnene normalt være 
C eller bedre».  

I henhold til Lov om universiteter og høyskoler (Uhl.) §3-6, 7. ledd er det anledning til å vedta 
“faglige minstekrav ved opptak til høyere gradsstudier”. Dvs at ved en ordinær toårig 
masterutdannelse, kan en stille krav om C i snitt på opptaksgrunnlaget.  
Lektorutdanningen er imidlertid et integrert studium, og det er ikke noe videre opptak til høyere 
gards studier. Studenten tas opp på ett opptak, og skal kunne fullføre på grunnlag av det 
opptaket.  

Universitetet i Bergen kan ikke ha en praksis som avviker fra det gjeldende lovverket. 
Det bes om at fakulteter endrer praksis til progresjonskrav. Progresjonskravet blir som følger: 
Studenten må ha bestått alle spesialiseringsemner inkludert fagdidaktikk og praksis for å 
kunne gå videre på masterstudiet 

Vennlig hilsen 

Christen Soleim 
avdelingsdirektør Denise Fewtrell Flatmark 

rådgiver 
Kopi 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det psykologiske fakultet 

Referanse Dato 

2018/5197-DEFL 30.04.2018 
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Masterdel av lektorprogrammet  
For studenter ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: 
(bygger på Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet) 

Masteroppgaven er normalt 30 sp. Fagområdet og hvilket institutt oppgaven skal avlegges ved, 
bestemmes av studieretningen studenten har valgt. Dette valget foretas i slutten av første semester, 
men kan endres senere i studiet i samråd med studieveileder. Man kan søke om å få utvide til en 60 
sp masteroppgave. Vær oppmerksom på at utvidelsen av masteroppgaven ikke kan erstatte emner i 
programmet, men utgjør et 30 sp tillegg som medfører at normert studietid for programmet utvides 
med et semester. Ved utvidelse til 60 sp masteroppgave vil man bli omfattet også flere av noen av 
reglene fra Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Disse 
tas med i svarbrev til søknaden. 

Masteravtale 
Masteravtalen inngås mellom den enkelte student og LU og vedkommende institutt og veileder(e). I 
avtalen inngår det nærmere regler om retten til veiledning, lesesalsplass og andre rettigheter og 
plikter for mastergradsstudenter, herunder hvor lenge studentene har rett til å motta slik veiledning 
etc. Det er instituttets ansvar å sørge for at veiledningen er ivaretatt dersom veilederen har lengre 
fravær. 

Det er studenten som har ansvar for at masteravtale blir inngått og levert innen frist. 

Siste frist for innlevering av masteravtale: 
Innleveringssemester 
- masteroppgave

Standard frist for 
innlevering av oppgaven 

Frist for innlevering av 
masteravtale 

30 sp Vår 1. juni 15. oktober høsten før
30 sp Høst 20. nov eller 20. des1 15. april våren før
60 sp Vår 1. juni 15. april året før
60 sp Høst 20. nov 15. oktober året før

For å kunne inngå masteravtale må all praksis, pedagogikk, fagdidaktikk og spesialiseringsemner 
være bestått. (ny) 

Ved inngåelse må progresjonsplanen som er skisseres i avtalen, være ok.  
Dvs. at det mellom innlevering av masteravtale og innleveringsfrist for masteroppgaven som er satt i 
avtalen, normalt ikke skal gjenstå flere studiepoeng som må avlegges, enn at studieløpet kan 
fullføres ved normal progresjon (dvs. 30 sp pr. semester). Det betyr at man normalt ikke kan legge 
opp til et løp i masteravtalen der man skal ta mer enn 30 sp pr. semester. 

Det kan normalt ikke legges inn emner i planen i innleveringssemesteret. Evt. unntak må gjøres av 
faglige hensyn knyttet til masteroppgaven. 

Studieprogresjon – oppstart på masteroppgave – gjelder 30 sp oppgaver 
I tillegg til de føringer på progresjon som legges av masteravtalen, gjelder følgende: 

• Dersom masteravtale er inngått mer enn ett år før oppgaven skal leveres:
Dersom det gjenstår mer enn 60 sp totalt på fullført grad når det gjenstår to semester av planlagt
studieløp, må normalt masteroppgaven utsettes. Masteravtalen revideres da tilsvarende.

1 Ved innlevering 20. november kan avsluttende mastereksamen avholdes før jul. Ved innlevering 20. desember 
avholdes mastereksamen etter jul. Student og veileder avtaler hva som skal gjelde. 20. desember er kun et 
alternativ på 30 sp oppgaver. 
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• Man kan normalt ikke starte på masteroppgaven før alle emner i studiet er fullført. Evt. unntak
må gjøres av faglige hensyn knyttet til masteroppgaven. Ved behov må oppstart på
masteroppgaven utsettes og masteravtalen revideres tilsvarende.

Valg av oppgave 
Instituttet der studenten skal avlegge oppgaven skal sammen med veiledere sørge for at det til 
enhver tid eksisterer et tilbud av oppgaveprosjekter. Oppgaveprosjekt kan også bli utformet i en 
dialog mellom veileder og student. 

Behov for deltid  
Det er normalt ikke mulig å kombinere deltidsstudium med en 30 studiepoeng oppgave 

Innlevering av oppgaven, utsatt innlevering, bedømmelse av oppgaven, avsluttende 
mastergradseksamen, stryk på oppgaven og ny eksamen 
Her gjelder § 10, 11, 12, 15 og 16 i Utfyllende regler for gradsstudier ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet. 
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Avtale 
for masterdelen av lektorprogrammet MAMN-LÆRE 

Generelt: 

1. Avtaleparter
Avtalen inngås mellom lærerutdanningsutvalget, student og institutt der masteroppgaven skal
gjennomføres. Når veileder er oppnevnt, underskriver veileder avtalen.

2. Formål og forutsetninger
Masterstudiet skal gi en innføring i forskningsarbeid gjennomført innenfor fastlagte
tidsrammer.
Avtalen skal klargjøre plikter og rettigheter under masterdelen av lektorprogrammet.

3. Avtaleperiode
Avtalen gjelder for …………… semestre (avhengig av antall studiepoeng ved 
avtaleinngåelse). 
Det kan avtales deltidsstudium med tilsvarende forlenging av avtaleperioden, men 
deltidsstudium kan normalt bare innvilges for pensumdelen og før tildeling av 
oppgave. 

4. Endringer i avtalen
Forlengelse av avtalen gis bare etter at det er inngått en gjensidig forpliktende
ferdigstillingsplan. En slik plan må foreligge senest en måned før avtalen utløper.
Søknad om forlengelse behandles av lærerutdanningsutvalget i samråd med instituttet og
innvilges normalt for inntil 6 uker. Etter særskilt grunngitt søknad gis maksimalt inntil 6 uker
ytterligere forlengelse. Søknad om endringer i avtalen med hensyn til heltid/deltid behandles på
av lærerutdanningsutvalget i samråd med instituttet.
Søknader om endringer skal være påført veileders anbefaling.

5. Permisjon
Før inngåelse av masteravtale: Se Utfyllende reglement lektorutdanningen. 
Etter inngåelse av masteravtale: Det kan søkes om permisjon dersom det er nødvendig pga 
for eksempel egen sykdom, ektefelles/ektepartners/samboers sykdom, 
egne/ektefelles/ektepartners/samboers barns sykdom, tvungen verneplikt, omsorg for egne 
barn i forbindelse med fødsel eller adopsjon, tyngende verv i studentpolitiske organer og 
lignende, eller av andre tvingende velferdsgrunner. Permisjon kan også gis når det er faglig 
velbegrunnet, for eksempel engasjement i faglig relevant arbeid, prosjekt eller 
utenlandsopphold eller faglig relevante studier utenfor programmet. 
Permisjoner regnes ikke inn i studietiden. 

6. Kildebruk
Studenten har plikt til å lære hvilke regler som gjelder for henvisning til kilder av ulike slag i
skriftlige arbeider (se "Bruk av kilder i skriftlige arbeider ved Universitetet i Bergen",
http://www.uib.no/utdanning/om-aa-studere/eksamen). Fagmiljøet har plikt til å gi den
veiledning som trengs for å lære seg god kildebruk. Plagiat i innleveringer eller i
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masteroppgaven regnes for fusk, og kan føre til annullering av eksamensresultatet, stryk på 
oppgaven og eventuelt utestenging fra studieprogram og utvisning fra universitetet. 

7. Registrering
Studenten skal hvert semester registrere seg og betale semesteravgift med unntak for eventuelle
permisjonsperioder. Heltid/deltid skal registreres i samsvar med inngått avtale. Eventuelle
endringer i heltid/deltid skal avtales før det kan gjøres endringer ved  registreringen. Manglende
registrering kan innebære at avtalen oppheves.

Veiledning: 

8. Tildeling av veileder
Tildeling av veileder(e) skjer ved institutt/faglig ansvarlig enhet.

Studenten velger normalt en oppgave når det teoretiske pensumet er tilnærmet fullført. 
Studenten skal legge fram en prosjektbeskrivelse for instituttet senest innen 15. okt./april i  
semesteret før masteroppgaven skal gjennomføres. Normalt 9. semester. 
Prosjektbeskrivelsen godkjennes av veileder og skal være godkjent innen 15. nov./mai i 
semesteret før masteroppgaven skal gjennomføres. 

Ved mer enn én veileder skal fordeling av ansvar klargjøres mellom veilederne. Dette danner 
grunnlag for fordeling av resultatmidler. Delingen settes til 25/75 eller 50/50 avhengig av om 
det er en biveileder og en hovedveileder eller to likestilte veiledere. 

Studenten har rett og plikt til å ha veiledning for sin mastergradssoppgave i …………... 
semester. 

9. Veiledningens omfang og art
Heltidsstudenter har rett på inntil 40 veiledningstimer individuelt eller i grupper i løpet av
studiet. Ved forlengelse av avtalen etter pkt 4 kan dette timetallet justeres.
Deltidsstudentens rett til veiledning avtales og fordeles i samsvar med avtalt studieprogresjon.
Veileder(e) skal gi råd om formulering og avgrensning av emne og problemstilling for
oppgaven, litteratur, faglig innhold, arbeidsopplegg og fremdriftsplan. Veileder(e) plikter å ta
imot og drøfte utkast med studenten. Dette skal normalt skje ved frammøte, men andre former
kan avtales. Veiledningen skjer ved behov og skal fordeles mest mulig jevnt utover
avtaleperioden. Veileder(e) skal føre oversikt over veiledningen for å holde seg orientert om
framdrift i kandidatens arbeid og vurdere dette i forhold til arbeidsplanen.
Studenten plikter å holde veileder(e) orientert om sitt arbeid. Dette gjelder også praktiske
forhold som er viktige for framdriften av mastergradsprosjektet. Studenten plikter å etterleve
de forskningsetiske prinsipper som gjelder for fagområdet.
Eventuelle eksterne hovedveiledere skal orientere instituttet om framdriften i arbeidet
med mastergradsoppgaven

10. Endringer i veiledningsforholdet
Både veileder og student kan be om at veiledningsavtalen blir opphevet. Studenten og programstyret
forplikter seg gjensidig til å underrette den annen part dersom det oppstår problemer med å overholde
avtalen.
Veiledere har plikt til å kontakte programstyret så tidlig som mulig dersom alvorlige problemer i
framdriften av arbeidsplanen oppstår. Dersom studenten av ulike grunner ikke får den veiledningen
som han/hun har krav på etter avtalen skal studenten gjøre programstyret oppmerksom på dette så
tidlig som mulig. Programstyret kontaktes via studiekonsulent. Programstyret vil vurdere om
veiledningsforholdet skal endres eller avsluttes.
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Dersom det oppstår forhold i veiledningsrelasjonen som er i strid med retningslinjene1 ved UiB, skal 
det meldes til programstyrets leder eller administrativt ansvarlig (studiekonsulent) på programmet. 

11. Publisering av resultater fra mastergradsoppgaven
Veileder skal ha rett til å publisere resultater fra mastergradsoppgaven sammen med
studenten. Studenten skal normalt stå som førsteforfatter dersom publikasjonen omfatter
resultater kun fra mastergradsoppgaven. Inneholder publikasjonen resultater fra en eller flere
hovedoppgaver, eller fra annen forskning, skal normalt studenten(e) være medforfatter(e).

12. Rettigheter til data
Denne avtalen kan inneholde presiseringer av rettigheter, eventuelt med begrensninger til
eksterne data som er gjort tilgjengelig for studentene. Dette må gjøres i form av vedlegg.
Instituttenes regler når det gjelder å levere inn egensamlet eller lånt materiale på
forskriftsmessig måte kan også inngå i dette punktet.

13. Tilgang til kontorplass og utstyr ved instituttet
Studenten skal ha samme tilgang til kontorplass og utstyr ved instituttet som instituttets
ordinære masterstudenter for den perioden avtalen gjelder. Studenten har normalt rett på
kontorplass i minimum to semester

Denne avtalen inngås for studium på  
___ heltid 
___ deltid _____ %  

og gjelder for følgende periode ……………………….. 

Bergen, den ………………………. 

……………… ………………… …………………… …………………… 
student veileder institutt-/programstyreleder leder for lærerutd. utv. 

1 Etiske retningslinjer for relasjonen mellom veileder og student eller kandidat ved Universitetet i Bergen 
http://www.uib.no/matnat/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-
fakultet/etiske-retningslinjer-for-veiledningsrelasjoner 15

http://www.uib.no/matnat/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet/etiske-retningslinjer-for-veiledningsrelasjoner
http://www.uib.no/matnat/utdanning/reglement-og-prosedyrer/reglement-i-utdanningssaker-ved-det-matematisk-naturvitenskapelige-fakultet/etiske-retningslinjer-for-veiledningsrelasjoner


Emnevalg og masteroppgave 

…………………………………………................………………………………………………………. 
studentens navn fødselsdato og personnummer 

Fagkombinasjon: ……………………………………………………………………….. 

Hovedveileder: …………………………………………………………………………. 
Annen veileder/biveileder/ekstern veileder: ………………………………………………… 

Foreløpig tittel og/eller kort beskrivelse av masteroppgavens mål: 
....................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................... 

Oppgavestørrelse: 30/60 (stryk det som ikke passer) 

Emner: 
Med masterfag …………………… skal …………… sp velges med hensyn på masteroppgaven2 
Studenten har tatt eller skal ta følgende emner med hensyn på masteroppgaven: 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Plan for resten av studiet: 
Fyll inn alle emner som gjenstår i graden, slik du planlegger å ta dem: 

………………….. …………………………………………………………………………….. 
semester emner 

………………….. ……………………………………………………………………………... 
semester emner 

………………….. ……………………………………………………………………………… 
semester emner 

………………….. ……………………………………………………………………………… 
semester emner 

………………….. ……………………………………………………………………………... 
semester emner 

………………….. ……………………………………………………………………………... 
semester emner 

Innleveringsdato3 for masteroppgaven:  ……………..  (dato) 20 .........  

Bergen,.............................................................................................................................................. 
dato student veileder 

2 Med masterfag matematikk, biologi, fysikk – 50 sp, med masterfag kjemi, geofag – 40 sp
3 Innlevering vår – 1. juni. Innlevering høst – 20. november eller 20. desember 

Planen er godkjent 

Bergen, ...................................................................................................................................... 
dato institutt-/programstyreleder leder for lærerutdanningsutvalget 
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Lektorprogrammet 

Tall fra FS, 729.001, pr. 050618 

LEKTOR 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 Opptaksår 
Primærsøk
ere SO 
april* 

68 69 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. 
050618 

40 39 30 (+ 2 i 
perm) 

25 12 + 1 i 
perm 

2 1 0 1 

Fullført** 1 2 + 6 som 
fullfører 
V18 

11 + 1 
som 
fullfører 
V18 

19 + 1 som 
fullfører 
V18 

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.  Har ikke nøyaktig tall, men snakk om om lag 5-10 totalt i denne perioden. 

PPU 

H18: 

Heltid: 
Antall søkere med to realfag som 1. og 2. prioritet: 229 (H17: 210) 

VEDLEGG 5 
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Fagfordeling – søkere – alle prioriteter tatt med: 

Matematikk Fysikk Kjemi Biologi Geofag Naturfag 
201 85 87 89 73 189 

 
Av de som søker matematikk er det 66 søker matematikk som eneste realfag 
 
Det gis muntlig info om antall kvalifiserte på møtet. 
 
Deltid: 
Antall søkere: 151 (H17: 125) 
 
Det gis muntlig info om antall kvalifiserte på møtet. 
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