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Erik Holst (skolerepresentant) 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) 

Saksliste: 
I Godkjenning av innkalling og saksliste 
II Godkjenning av referat fra møte 22. januar 

Sak 6/20 Budsjett og forslag til bruk av ekstramidler 
Vedtakssak 

Sak 7/20 Didaktiske masteroppgaver
Drøftingssak 

Sak 8/20 Studiebarometeret 
Drøftingssak 

Sak 9/20 LU-seminar i 2020 
Drøftingssak 

Sak 10/20 Juleavslutning 
Vedtakssak 

III Orienteringssaker 
IV Eventuelt 



REFERAT

Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte onsdag 22. januar kl 12.15-14.00 

Til stede: 
Tom Klepaker (leder for utvalget) 
Johan Lie, vara for Bettina Søndergaard (Matematisk institutt) 
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Chris André Lygre (student) 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) 
Harald Walderhaug (visedekan) – fra 13.00 
Erik Holst (skolerepresentant) 

Forfall: 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Jorun Nyléhn (Institutt for biovitenskap) 

Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (sekretær) 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker til Eventuelt. 

II Godkjenning av referat fra møte 14. november og sak på 
sirkulasjon i desember 2019 

Referatet ble godkjent. 

Sak 1/20 Programsensorrapport 
Drøftingssak 

TK orienterte om saken. Oppdraget til programsensor var å se nærmere på sammenhengen 
mellom elementene i studiet (pedagogikk, fagdidaktikk, disiplinfag, praksis) og hvordan det 
oppleves av de ulike aktørene. Hun har gjort en grundig jobb. I rapporten gir hun innspill til 
hvordan de utfordringene som avdekkes kan følges opp videre. Hovedinntrykket er at det er 
en god del som kan forbedres, men at det ikke står altfor dårlig til. 

Innspill: 
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• Angående sammenhengen og samarbeid med praksisfeltet: Sølvi planlegger å trekke 
partnerskoletanken lenger enn den har vært til nå. Det er noen dilemma knyttet til 
partnerskolesamarbeid. For fagdidaktikken/fagdidaktikerne vil samarbeid med 
realfagslærere på tvers av skoler være mest fruktbart/interessant, mens det fra 
andre perspektiv vil kan være mer interessant å dele inn etter skole, ikke fag.  

• Ønskelig med mer transparens angående hva som skjer sentralt med dette 
• Ønskelig at partnerskolesamarbeid skal være mer enn en adm. sak, være spennende 

og nyttig faglig. Vi bør tenke gjennom hva vi ønsker og være forberedt når planene 
sentral presenteres. 

• Så langt har det for skolene ikke vært en særlig synlig gevinst ved å være med i 
partnerskapet. 

• Vi har hatt partnerskoler en stund. Ikke så lett å få øye på i det daglige. Har hatt et 
ønske om at det skal være tydeligere. Hva er/bør være kriterier? 

• Slik det er nå tror jeg det fungerer slik at partnerskolene er de som først får spørsmål 
om å ta studenter, deretter spørres andre skoler 

• Vår tanke da vi startet realfagspartnerskapet var å knytte seg til faste skoler slik at 
studentene fra 2. år var koblet til to skoler og tidlig fikk vite hvilke. Det har sklidd ut. 
Er en del utfordringer, bl.a. personkabal på skoler. Tenker at ideen er god, men har 
ikke klart å få det helt til 

• Synes også en slik ordning vil være bra, gir kontinuitet, skolene og studentene vet hva 
som kommer 

• Vi bør tenke på om samarbeidet skal være rent adm eller også faglig. Vi har forsøkt å 
få til noe med realfagssamlingene, med bl.a. faglig påfyll, tatt opp didaktiske tema, 
diskutert praksis. I tillegg har skolene fått tilbud om realfaglige foredrag. Det må være 
en faglig connection.  

• Tidspunkt for å samles: Skolene har møtetid, legge møter til denne tiden ute på 
skolene 

• Skoler har ikke nødvendigvis samme møtetid – mulig å samle på tvers av skolene? 
• Bedre å samles på skolene enn på UiB? 
• Førpraksismøter slik de tidligere har vært: Veldig ulikt utbytte for studentene, bl.a. 

fordi noen veiledere ikke møter 
• Møte med studentene ute på skolen i forkant av praksis fungerer bra. De store 

førpraksismøtene (som var tidligere) er mindre interessante for erfarne veiledere 
• Kan være utfordring for studentene å finne tid til møte på skolen i forkant pga. tett 

timeplan 
• Hva med å prøve ut noe med en skole, i liten skala? Hvis funker, utvide, begynne i det 

små, langsomt. I stedet for å prøve noe nytt i stor skala og så legge det vekk, slik det 
har vært en tendens til  

• Hva skal inngå i møtet? Hva er vanlig innhold i møtene på skolen? 
• Introduksjon til skolen (Reglement, omvisning,….), bli en del av skolen og møte 

veilederne 
• Ny praksiskoordinator skal kanskje besøke skolene? At møter skjer på skolen vil sikre 

mye bedre oppmøte 
• Har hatt miniveilederseminar tidligere for nye veiledere 
• Har ikke tro på store møter der alle samles slik det var tidligere 
• I stedet for å utvikle noe selv, hva med å se til andre som har praksissamarbeid? 
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• Bør også på samarbeid mellom pedagogikk og didaktikk 
• Vi har for lite kunnskap om hverandres undervisning 
• For samarbeid om praksis har vi praksisutvalget. For samarbeid mellom didaktikk og 

disiplinfag har vi i prinsippet LU. For samarbeid pedagogikk og fagdidaktikk…. Trenger 
vi et utvalg? 

• Trenger vi et fast møtepunkt? 
• Pedagogikk er representert i LU 
• Har etterspurt kontakt med pedagogene, men ikke lyktes helt. Utfordring også 

internt hos oss, å vite hva som gjøres i andre didaktikkemner 
• Rapporten ble også diskutert i programrådet. Diskuterte da litt med pedagogene. 

Noen utfordringer pga. mye utskiftning av mannskap. Ønskelig å ha noen konkrete 
personer å forholde seg til. Som f.eks. deltar på vårt årlige seminar. 

• Ingen tente på ideen om et utvalg. Kontaktperson kan være minimumsløsning? 
• Forslag: Ha et første møte med pedagogene for å diskutere hva som best kan gjøres 

 
TK kommenterte at vi kommer tilbake til andre tema/forslag i rapporten, bl.a. L-emner. 
 
 
Sak 2/20  Generiske ferdigheter 
Drøftingssak 
 
TK orienterte om saken. 
Innspill: 

• Har identifisert 2-3 punkter i emnebeskrivelser for mine emner som jeg vil justere. 
Ingen store endringer. Når det gjelder ønsker til disiplinemnene: Problemløsning i 
grupper, skriving innenfor IMRAD. Lettere for disiplinemnene å følge det opp. 

• Ønsker til disiplinemnene: Snakke mer fag, mer presis begrepsbruk 
• Instituttet er i prosess. Det jobbes med 100-emnene. Jeg har noen ideer; vil jobbe 

mer med teambasert læring, men er fortsatt i tenkeboksen. Ønsker å skrive om 
emnebeskrivelse 

• Hvor mye kan man endre LUB før det blir en stor endring? 
• Er rom for den del endringer innenfor rammen av små endringer 
• Prosessen har gitt en bevisstgjøring ved lesning av studentbesvarelser. Har lyst til å 

gjøre endringer 
• Det skal være fellesmøte for alle program i neste uke. Regner med at 100-emner er 

tema. Håper noen fra LU deltar. 
• Tenker at skriftlig sjanger, det å finne litteratur og referansehåndtering hører til i 

disiplinfagene. De bør ha mer vekt på å kommunisere fag, viktig uavhengig av hva 
studentene skal bli. I didaktikkemnene bygge på dette der fokus er å kommunisere 
fag med elever. Didaktikkemnene kan følge opp grunnlag fra disiplinemnene 

• På fakultetet, mange Ier, ikke så mange Fer og Mer. 
• Sannsynligvis noe ulik begrepsbruk da folk svarte på spørreundersøkelsen. Noen 

tenker mestre kun koblet til master. Skille mellom mester/beherske og være mester. 
Kanskje nødvendig å klargjøre 

• Pedagogikk: I og F, ikke M. Dette er noe de ønsker å se nærmere på internt på PED. 
Gi beskjed hvis noe skal signaliseres til PED. 

3



REFERAT

• Praksis: Behov for endringer her?
• Ikke noe jeg umiddelbart vil peke på. Har ikke god nok oversikt til å kunne vurdere

om kartet stemmer med terrenget nå og dermed vanskelig å foreslå endringer.
• Neste etappe: Tydeliggjøre og/eller endre. Revidere emnebeskrivelser.

Sak 3/20 Ønske om endringer i emnebeskrivelser – vårens frist 
Drøftingssak 

TK orienterte om saken. Instituttene som emneeiere melder inn endringer. Gir en lengre
prosess. Bør ikke vente for lenge.

Sak 4/20 Emneevaluering/egenvurdering – felles ordning? 
Drøftingssak 

TK orienterte om saken og foreslo en ordning med noen felles spørsmål til studenter på alle 
didaktikkemnene. 

• Finnes det en mal for egenvurderingene?
• Vet at mal for programvurdering, men usikker på egenvurdering
• GEO og IFT har egne skjemaer som folk kan bruke
• Ansvar for dette er uklart på lektor
• Studieadm på instituttene har fått beskjed om at egenvurdering sorterer under dem

også for didaktikkemnene
• Tidsbruk vs verdi, unngå pliktøvelse. Noen felles spørsmål vil gi litt å bygge på, ikke

bare introspeksjon
• På NATDID210 to spørsmål av typen Hva funker bra? Hva funker ikke så bra? Av og til

noe ekstra. Trenger ikke noe mal.
• Tenker også at det må være noe enkelt, men kan være aktuelt å se på innhold vs

organisering
• Strålende med egne skjema på institutt. Tanken bak er informasjonsinnhenting;

emne – program – institutt – fakultet – sentralt. Klar ansvarsplassering. Skal avdekke
manglende kvalitet

• Trodde ikke bare man skulle gjøre det for NOKUT sin del, men også som 
egenutvikling. «Personlig medarbeidersamtale»

• Ja, det skal være det også.
• Hvis ikke noe felles på emnenivå, vanskeligere å se noe på programnivå
• Vil det komme en mal? Til inspirasjon?

Ingen umiddelbar stemning for felles spørsmål til studenter. 

Sak 5/20 Praksisbesøk – ønske om innspill til arbeidsgruppe 
Drøftingssak 

SDK orienterte om saken. Arbeidsgruppen har bl.a. fått i oppdrag å foreslå et alternativ til at 
pedagoger og fagdidaktikere besøker enkeltstudenter, slik det gjøres nå. Gruppen ønsker 
ikke å foreslå et alternativ. Vi vil begrunne hvorfor disse besøkene er viktig og heller peke på 
tiltak for å øke kvaliteten. 
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• Ønsker en mer formalisert oversikt over tidsbruk til praksisbesøk som kan brukes 

overfor instituttet.  
• Gruppen har ikke gått inn på denne siden av praksisbesøksordningen 
• Utgjør mange timer. Negativ til praksisbesøk slik det fungerer nå, ønsker et alternativ 
• Noens plan er visstnok å omdisponere fra dette til DeKomp 
• Bakgrunnen for opprettelsen av arbeidsgruppen var at PED ønsket seg en annen 

besøksmodell, der de var fordelt på skole, ikke student. De har endret mening nå. De 
er også usikre på hva som planlegges sentralt 

• Praksisbesøk er den sterkeste integreringsarenaen mellom ped/did og praksis som 
finnes. Enighet i gruppen om det. 

• Kan man tenke seg at en emneressurs er en gitt størrelse og at man kan velge 
hvordan timene skal brukes? 

• Synes det som står i vedlegget ser bra ut. Tror det vil bli vanskeligere å få 
praksisveiledere i skolen hvis besøkene reduseres og skolen overtar mer av ansvaret 

• Noen konkrete innspill til teksten? 
• Noe i starten er llitt selvforklarende 
• Oppfatter liten stemning i LU for å legge om helt, men kan kanskje justere noe. Ser 

ikke argumentene for å gjøre radikale endringer. Noe av styrken i vår modell ligger i 
dette. Vi kvitter oss ikke med dette uten mer prosess. 

• Kanskje tidsbruk med tanke på info til eget institutt kan tas opp som egen sak 
senere? 

 
Sak 6/20  LU-seminar i 2020 
Drøftingssak 
 
Ble utsatt til neste møte pga. tidsmangel 
 
III    Orienteringssaker 
 
Pga. tidsmangel ble ikke o-sakene gjennomgått. Men det ble nevnt en ekstra o-sak: 
 
Pga. at overføringen av midler fra MN til MI til LUs disposisjon skjedde først sommeren 2019, 
har 145 000,- blitt overført til 2020. Det sendes ut en epost til LU der det bes om innspill til 
bruk av ekstramidlene, så tas revidering av budsjett opp på neste LU-møte 
 

• Tall på fullføring og frafall lektor 
• Omdisponering av studieplasser, brev fra SA 
• Lektorsentergruppen 
• Åpen dag 10. februar 
• Samarbeidsavtale mellom instituttene må oppdateres i løpet av 2020 
• Planer om besøksrunde til instituttene i løpet av våren 2020 
• Ny fast ansatt fagdidaktiker i matematikkdidaktikk - Bettina Søndergaard 

 
Møte avsluttet 14.10. 
270120/MAJE 
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Sak 6/20  Budsjett og forslag til bruk av ekstramidler 
Vedtakssak 
 
Det kan være mulig for LU å bruke 145 000,- utover budsjettet som ble vedtatt før jul, 
dersom det er relativt konkrete saker å bruke dem til. Årsaken er at restmidler fra 2019 er 
overført til 2020. 
 
Hva kan være aktuelt å bruke midlene til? I selve budsjettdokumentet er det ikke nødvendig 
å konkretisere i detalj, men dersom midlene faktisk skal bli brukt i 2020, må det uansett 
konkretiseres nokså snart. 
 
For selve budsjettdokumentet, kan økning av eksisterende poster eller oppføring av nye 
samleposter av typen Utstyr – fagdidaktikkundervisning, Tiltak for å motvirke frafall, 
Rekrutteringstiltak, Tiltak – tilrettelegging praksis, …, være tilstrekkelig. 
 
Vedlagt er de ideene som ble meldt inn i forkant av møtet (vedlegg 1) og nåværende 2020-
budsjett (vedlegg 2). Utenom dette budsjettet har vi ca. 40 000,- som rest fra 2016 på et 
prosjekt. Disse midlene skal brukes til Lærerværelset, men dette er midler som ikke må 
brukes i år. 
 
Det bes om innspill. 
 
Forslag til vedtak: 
Revidert budsjett vedtas med de endringer som framkommer på møtet. 
 
Sak 7/20  Didaktiske masteroppgaver 
Drøftingssak 
 
For studenter tatt opp 2011-2013 er det omtrent en 50-50 fordeling mellom disiplinfaglige 
oppgaver og didaktiske oppgaver. For de senere kullene er det en overvekt av 
didaktikkoppgaver som velges. For de som ble tatt opp 2014 er det totalt 23 som enten har 
fullført eller fortsatt er aktive. Av de har 12 valgt didaktisk og 8 disiplinfaglig. For 2015 er 
tilsvarende tall 27, 14 og 9. 
 
På et enkelt fag kan det svinge mer fra år til år. I vedlegg 3 er en oversikt over fordeling på 
fagkombinasjon på aktive studenter.  
Endelig valg om fagdidaktisk eller disiplinfaglig masteroppgave tas først ved signering av 
masteravtale. Studenter som startet 2015 eller tidligere har de fleste masteravtale på plass, 
men det er ca. 10 av disse som er forsinket og ennå ikke har avtale. For de som ble tatt opp 
H16 og senere er det kun 2 som allerede har avtale og dermed har gjort et valg om 
fagdidaktisk eller disiplinfaglig oppgave. 
 
Studenter har uttrykt bekymring for om alle som ønsker det skal kunne velge fagdidaktisk 
oppgave eller om veilederkapasitet vil kunne begrense det. 
 
Hvordan håndtere dette - på kort og på lang sikt? Hva kan bli utfordringene? 
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Sak 8/20 Studiebarometeret 
Drøftingssak 

Nå er 2019-resultatene klare, http://www.studiebarometeret.no/no/. En del av resultetene 
med flere detaljer og sammenstillinger finnes i et regneark: 
http://org.uib.no/laererutdMN/LU-MN/2020/120220/studiebarometertall.xlsx Man kan få 
fram det aller meste av det som står i regnearket på nettsiden. Et unntak er skillet mellom 
hva studenter på 2. og 5. studieår svarer. 

Vi ber om at LU studerer resultatene nøye og tar opp til diskusjon hva som bør følges opp 
og på hvilken måte. 

Sak 9/20 LU-seminar i 2020 
Drøftingssak 

I budsjettet satte vi av midler til et LU-seminar i 2020. 

Er det noen tidsperiode på året som passer bedre enn andre? 
Ønskelig med endags- eller todags-seminar? 
Hva kan være aktuelle tema? 

Sak 10/20 Juleavslutning 
Vedtakssak 

I 2020 er det MNs ansvar å arrangere juleavslutning for lektorutdanningsfolket. Skal vi sette 
datoen allerede nå?  

Noen alternativer: Torsdag 10., onsdag 11., tirsdag 15., onsdag 16. desember. 

III Orienteringssaker 

• Møteplan programråd: 17. januar, 11. mars, 12. mai, 11. juni (dette møtet avholdes kun ved
behov) - kl. 10.15-12.00.

• Møteplan styringsgruppen: 22. januar og 20. mars 09.00–11.00, 3. juni 13.00-15.00
• Cape Town H20, muntlig orientering v/MJ
• Planlagte endringer i emnebeskrivelser i fagdidaktikk, vedlegg 4
•
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Forslag (så langt) til bruk av ekstramidler 

Hovedtyper forslag: 

• utstyr
• hente inn lærere
• konferansestøtte
• minifeltkurs i forbindelse med feltkurs
• studentassistenter program

-------------- 
Fra Matthias: 

1. Mener at Lærerværelset bør være utstyrt med et fullstendig sett av aktuelle lærebøker i
naturfagene og matematikk. Jeg husker at du bestilte en del, men det spørs om det dekker alt.

2. Jeg kunne tenkt meg at en maskin for laminering kunne vært brukendes. Da kunne både vi og
studentene lage materialer til undervisning som kan gjenbrukes.

3. Jeg ønsker at vi har et didaktisk verksted minst en gang (kanskje to ganger) i året hvor vi snakker
om utfordringene vi ser rundt våre egne emner og sammenhengen i hele programmet. Her kunne vi
utviklet nye ideer som så kan settes ut i praksis. Vi kunne også diskutere ideer for masteroppgaver
som kunne danne et slags "program" slik at det blir lettere med flere masterstudenter per år.

4. Jeg tenkte lenge over å ha noen lærere som kan være med i undervisning av bestemte tema for å
få til en tettere relasjon til praksis og virkeligheten i skolen. Kunne også knyttes til skolens FoU slik at
vi kommer nærmere der.

5. Vi burde drøfte om det er behov for mer dataloggingsutstyr slik at vi kan gjennomføre opplegg
med større grupper (campusdag, temadag).

---------------- 
Fra Dankert: 

Forslår følgende innkjøp til utstyr til bruk med studenter: 

10 pakker Selvheftende whiteboardfilm 60 x 80 cm (til Lærerverelset og egen undervisning, og 
studenter kan bruke og låne med i praksis) 330kr pr pakke, se 
https://www.clasohlson.com/no/Selvheftende-whiteboardfilm-60-x-80-cm/p/Pr441717000 

5 pk med 4 Batterier til trådløst ikkeoppladbare sensorer til datalogging , kr 70 pr pakke. se 
https://www.clasohlson.com/no/Energizer-litiumbatteri-CR2032-4-pk/p/36-7648 

10 stk Plastbokser til oppbevaring av dataloggingsutstyr, 34x25x16,kr 70 pr stk, se 
https://www.clasohlson.com/no/SmartStore-Home-systemboks/p/34-1552-10 

Diverse sensorer til datalogging (jf kurs for studneter i datalogging samt bruk i 
fagdidaktikkundervinsing): 28 000 kr, se egen fil i OneDrive: 
https://universityofbergen.sharepoint.com/:x:/r/sites/TEAM_Realfagdidaktikk/_layouts/15/Doc.aspx
?sourcedoc=%7B47A84B8A-978A-4786-8091-

VEDLEGG 1
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AFEE6C98B3AF%7D&file=Datalogger%20PASCO%20sensorer%20IFT.xlsx&action=default&mobileredi
rect=true (OBS: andre må gjerne legge til andre sensorer eller forslå kutt ang sensorer for kjemi og 
biologi) 

Summen blir litt over 30 000 kr. Vi kan kutte i antall sensorer til det passer med budsjett og ønsker 
fra andre. 

----------------------------- 
Fra Jorun: 

Vet ikke om det er innenfor hva LU kan bruke penger på, men jeg ønsker en lamineringsmaskin og 
effektiv «giljotin» til å kutte opp undervisningsmateriell.  

Er reisestøtte til konferanser innenfor? 

Starte semesteret med «minifeltkurs» som erstatter noen campusdager? 

----------------- 

Fra Marianne: 

Lønne et par studentassistenter til å organisere fellesaktiviteter på tvers av kull og skape tettere 
kontakt mellom ansatte og studenter, f.eks. månedlig lunsj, vaffelorakel, e.l. 
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Overføring fra fakultet:
I budsjettramme for 2010, sak 09/14962, rammeøkning 50 000
I egen overføring i 2019, sak 18/14314, rammeøkning 300 000

Fra 2020 350 000
Fra 2022 økes med 44 000
Fra 2023 økes med 65 000

Felles lektorutdanning*

Hva
Programsensor - honorar - 20 000,- 25 000 Nåværende programsensor har kontrakt ut 2021
Programsensor - reiseutgifter 5000 Nåværende programsensor har kontrakt ut 2021
2 eksterne representanter i LU - honorar 2*6000,- 14 000 Sitter ut 2021
Lån av lab Amaile Skram 2000 Avtale ut 2023, 2019/232, 2017/14581
Honorar Ines Rosef, Cape Town, 11 200,- 13 000 Avtale for et år av gangen, avhengig av om studenter reiser
Reise og opphold for fagdidaktikerbesøk Cape Town 25 000 Avhengig av at studenter reiser
Realfagssamarbeid - koordinator - honorar 50 000,- 60 000 Avtale Jannecke Lampe ut 2020, 
Realfagssamarbeid - driftsmidler 15 000
Juleavslutning UiB 5 000 Hvert 4. år - 20 000,-
Sommeravslutning UiB 5 000 Hvert 4. år - 20 000,-
Lærarleikane - fagutvalget 6 000
Lektorutdanningskonferanse UiB 70 000
Lektorseremoni 30 000
Diverse drift, f.eks. pizza, bevertning programsensor, evt. 
vikarmidler for eksterne i LU,… 25 000
LU-leder på nasjonale LU/PPU-konferanser 20 000

Tilrettelegging i forbindelse med kortpraksis 
(ekstra grupper, e.l.) - utover det instituttene bør stå for 5 000
Årlig seminar for LU 25 000

350 000

* Instituttene dekker utgifter knyttet til egne emner og egne ansatte på linje med instituttets andre ansatte, f.eks. dekker utgifter til deltagelse på konferanser, praksisbesøk,…..
Denne potten går til fellestiltak, enten pålagt eller godkjent av LU.

VEDLEGG 2 - budsjett 2020, vedtatt H19
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Oppstartsår
Fagkombinasjon Masteroppgave på 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
BIOgeov Institutt for biovitenskap 1 1 1
BIOkjem Institutt for biovitenskap 1 1 1 3 4 6 3 2
BIOmat Institutt for biovitenskap 2 5 5 9 11
FYSmat Institutt for fysikk og teknologi 5 5 3 1 4
GEOVbio Institutt for geovitenskap 1
GEOVkjem Institutt for geovitenskap 1
GEOVmat Institutt for geovitenskap 1
KJEMbio Kjemisk institutt 1 2 4 2 3 4
KJEMgeo Kjemisk institutt 1
KJEMmat Kjemisk institutt 1 2 4 3 1 6
MATbio Matematisk institutt 2 2 4 1
MATfys Matematisk institutt 1 1 5 8 9 7
MATkjem Matematisk institutt 1 1 3 1 4 7
MATnat Matematisk institutt 1 2 2 4 1 1

VEDLEGG 3 - valg av fagkombinasjon

11



Endringer som er foreslått i emnebeskrivelser for fagdidaktikkemner fra H20: 

KJEMDID220/-P - https://www.uib.no/emne/KJEMDID220  
Ny generell kompetanse: kan framstille idear frå vitskapelege tekstar og deira betydning for 
undervisning 

Redusere omfang til noen mappetekster (under vurderingsformer del b): 
Tekst 1 (drøfte pensumtekst): ca. 500 ord hver 
Tekst 2 og 3: ca. 800 ord 
Tekst 4: opp til 3500 ord 

NATDID211 - https://www.uib.no/emne/NATDID211 
Endringer i læringsutbytte 

• erstatte under kunnskaper «gjere reie for vurderingsmåtar som kan brukast for undervegs- 
og sluttvurdering» med «gjere reie for måtar å gi og få tilbakemeldingar i ulike
undervisningssituasjonar»

• erstatte under ferdigheter «velje vurderingsmåtar som visar kva elevar har oppnådd» med
«bruke kunnskapar om tilbakemeldingar for å vurdere undervisningskvalitet»

• erstatte under generell kompetanse «greie ut om utfordringar knytt til mangfald i klasserom»
med «drøfte en avgrenset fagdidaktisk problemstilling basert på egne erfaringar og
litteratur»

NATDID212-P - https://www.uib.no/emne/NATDID212 
Endringer i læringsutbytte 

• erstatte under kunnskaper «gjere reie for vurderingsmåtar som kan brukast for undervegs- 
og sluttvurdering» med «gjere reie for måtar å gi og få tilbakemeldingar i ulike
undervisningssituasjonar»

• erstatte under ferdigheter «velje vurderingsmåtar som visar kva elevar har oppnådd» med
«bruke kunnskapar om tilbakemeldingar for å vurdere undervisningskvalitet»

NATDID220/220-P - https://www.uib.no/emne/NATDID220 
Ny generell kompetanse: «Studenten kan samarbeide om problemstillingar knytt til undervisning og 
læring» 

Vurderingsform: Endre fra Muntlig eksamen til 
Fire oppgåver: Ein skriftleg individuell, ein skriftleg i gruppe, ein munnleg individuell, ein munnleg i 
gruppe. Karakter: Bestått/ikkje bestått. Alle oppgåvene må vere bestått. 
Ein munnleg og ein skriftleg oppgåve i kvart semester 

VEDLEGG 4

12

https://www.uib.no/emne/KJEMDID220
https://www.uib.no/emne/NATDID211
https://www.uib.no/emne/NATDID212
https://www.uib.no/emne/NATDID220

	ForslagReferat220120
	Sakliste120220
	Sakspapirer120220
	studiebarometertall
	Indekser
	Div spørsmål
	Spørsmål med lavest "score"
	Sammenligning

	Vedlegg 1
	Vedlegg 2
	Vedlegg 3
	Vedlegg 4



