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Sak 11/20  Lektorutdanningsutvalget har fått et mandat 
Orienteringssak 
 
Fakultetsstyret vedtok 17. juni ny styringsstruktur for utdanningsfeltet, vedlegg 1. Som del av 
dette har LU og LU-leder fått et mer konkret mandat og det er tydeliggjort at LU ligger 
direkte under fakultetet ved utdanningsdekan. Av den grunn skal utdanningsdekan ikke 
lenger være medlem av LU, men kan delta på møter og ha talerett, se 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/21_-
styringsstruktur_utdanningsfeltet.pdf  
 
Sak 12/20  MNF201 – hva gjør vi når ny exphilversjon starter opp? 
Drøftingssak 
 
Som en del av MN-fakultetets Generiske ferdigheter-prosjekt, blir exphil endret. Bakgrunnen 
er at alle program på MN nå skal ha exphil i slutten av bachelorgraden og exphil-opplegget 
endres derfor for å tilpasse seg at studentene har en annen bakgrunn enn de har i 1. 
semester. SDK var med i arbeidsgruppen som jobbet med dette. Der var også med 
representant fra Institutt for filosofi og førstesemesterstudier (FOF) som da bekreftet at det 
ville være nødvendig å gjøre noe med MNF201 som en konsekvens av dette. 
Det første lektorkullet som skal ha ny exphil er H20-kullet. De skal etter planen MNF201 
høsten 2023. 
 
Det er to alternativer: 

• MNF201 revideres slik at det er tilpasset at studentene har ny exphil 
• MNF201 erstattes med et annet fellesemne som har undervisning som er tilpasset 

praksisperioden. I så fall hva? 
 
Nåværende emnebeskrivelse for MNF201: https://www.uib.no/emne/MNF201 
Matematisk institutt er adm ansvarlig, men det leies inn underviser fra FOF, Sorin Bangu, 
som har hatt emnet i flere år. 
 
Før emnet ble startet opp i 2009, jobbet en arbeidsgruppe med utviklingen av emner, 
rapport fra gruppen: http://org.uib.no/laererutdMN/LU-MN/2020/140920/Rapport.pdf. 
Emnet har endret seg en del siden den gang. Emnet ble først undervist av bl.a. Andreas 
Steigen på BIO og BIO hadde adm ansvar. MI overtok det administrative ansvaret høsten 
2017. 
 
Det hører noen midler til emnet, ca. 150 000 pr. år. De brukes nå primært til å leie inn 
undervisningskrefter fra FOF. 
 
 
Sak 13/20  Ny felles struktur for praksis i lektorprogrammet – skal vi ta 
Drøftingssak   et initiativ i saken? 

 
Sejersted-utvalgets rapport (http://org.uib.no/laererutdMN/LU-
MN/2020/140920/RapportSejersted.pdf) foreslo bl.a. to konkrete større tiltak for å forbedre 
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lektorutdanningen. Det ene var opprettelsen av et lektorsenter. Det andre var felles struktur 
for praksis i alle de femårige lektorprogrammene. Det er to år siden rapporten var ferdigstilt. 

Å få til en slik felles struktur for praksis, innebærer ideelt sett at det må drøftes og kommes 
til en enighet mellom fakultetene om en felles struktur. Skal LU ta et initiativ overfor de 
andre fakultetene med tanke på å komme i gang med et slikt arbeid? 

I rapporten står følgende konkret om saken, se vedlegg 2, deriblant en oversikt over 
nåværende struktur. 

Hvis det skal være mulig å få til en felles praksisstruktur, vil man ikke kunne starte arbeidet 
med konkrete studieløp med konkrete emner og se på hvordan ulike alternativ kan fungere 
for konkrete fagkombinasjoner, man må starte med overordnede hensyn. Ellers vil det ikke 
være mulig å bli enige om noe. 

Hvilke overordnede hensyn er viktige for LU at tas i sammenheng? 

Sak 14/20  Studieplanendringer 
Drøftings- evt. vedtakssak 

1. oktober er som vanlig frist for studieplanendringer, både i programbeskrivelse og i
emnebeskrivelser. Små endringer i emner kan gjøres gjeldende for våremner allerede V21.
Større endringer i emner og program kan gjøres gjeldende fra og med neste høst.

Er det planer om endringer på instituttene, både i fagdidaktikk og andre emner som inngår i 
lektorprogrammet eller utgjør opptaksgrunnlag for PPU, som LU bør være oppmerksom på? 
Er det endringer i program LU ønsker å gjøre? Er det endringer i emner som LU ønsker å 
foreslå overfor instituttene? 

LU melder inn evt. endringer i program direkte til fakultetet innen 1. oktober. Evt. endringer i 
emner meldes inn til fakultetet av instituttene innen 1. oktober. 

Sak 15/20 R2-krav 
Drøftingssak 

Fakultetet startet fra og med opptak 2018 om en prøveordning med krav om R2 for opptak 
til sine program, sammen med andre MN-fakultet i Norge. Det er imidlertid program som har 
trukket seg fra ordningen i forkant og etter oppstart av prøveordningen. Prøveordningen 
gjelder til og med opptak til H21. Fakultetet er i gang med en evaluering. 

Pr. nå har omtrent halvparten av lektorprogrammene i realfag (eller der realfag kan velges) i 
Norge krav om R2 for opptak og de øvrige har krav om R1. 

Det har blitt færre primærsøkere til lektorprogrammet vårt siden innføringen av R2-kravet 
(utvikling 2017-2020: 67, 65, 55, 53) og fra 2019 er det ikke lenger karaktergrense for opptak 
(poenggrenser 2018: 50,5(ord)/50,2(førstegangs), 2017: 50,4(ord)/47,6 (førstegangs)). 
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Når prøveperioden er over, hva ønsker vi? 

En fordel med krav om R2 er at de som starter har det emnet som anbefales for å starte på 
MAT111, som er et emne som er obligatorisk for alle som skal ha matematikk som fag 1 eller 
2, og som er anbefalt å ta i 1. semester. Svært mange av lektorstudentene har matematikk 
som fag 1 eller fag 2. Tidligere har en del startet med MAT101 og har måttet justere 
studieløpet og gjerne bruke et ekstra semester. Ulempen med R2-kravet når ikke søkningen 
er veldig høy (og slik regulerer karakternivå), er at noen studenter starter med en toer i R2, 
mens de som har 5 eller 6 i R1 starter på lektorprogram på annen institusjon. 

III Orienteringssaker 

• Programsensorbesøk 11. og 12. november
• NOKUT-evaluering, https://www.nokut.no/prosjekter-i-nokut/evaluering-av-

lektorutdanningene/
• Evt. saker fra styringsgruppe- og programrådsmøter
• DeKomp – kort orientering

IV Eventuelt 
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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 
Realfagbygget, Allégt. 41 
Bergen 

Saksbehandler 
Birthe Gjerdevik 
55583488 

side 1 av 1

Til instituttene 

Utnevning av utdanningsleder ved instituttet og mandat for 
utdanningsfeltet 
De siste årene har økt bevissthet rundt helhet og relevans i fakultetets utdanningsprogram 
understreket behovet for gode strukturer for arbeidet med utdanningskvalitet. På bakgrunn 
av dette ble det i fakultetsstyret 17. juni vedtatt ny styringsstruktur for utdanningsfeltet ved 
fakultetet. Den nye styringsstrukturen innebærer blant annet at det skal utnevnes en 
utdanningsleder på hvert institutt og at det skal oppnevnes et programstyre per 
studieprogram.  

Oppnevning av utdanningsleder 
Utdanningslederen skal ha ansvar for instituttets utdanningsportefølje og 
kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til det. Utdanningsleder skal inngå i instituttets ledergruppe 
og leder arbeidet med utdanning på instituttet, på fullmakt fra instituttleder.  
Vi ber om at instituttet oppnevner en utdanningsleder innen utgangen av året. 
Oppnevningsperioden bør følge instituttleder sin periode. Vi oppfordrer samtidig til at én 
administrativt ansvarlig får koordineringsansvar for studiekvalitetsarbeidet ved instituttet. 

Navn på utdanningsleder og administrativt ansvarlig koordinator ved instituttet meldes inn til 
fakultetet innen utgangen av året.  

Ny styringsstruktur og oppnevning av programstyrer 
Instituttene må vurdere sammensetningen av sine programstyrer ut fra den nye 
styringsstrukturen, og eventuelt opprette flere programstyrer. Oppnevning av nye 
programstyrer må være på plass senest innen utgangen av året. Fakultetet ønsker å få 
tilsendt en oversikt over ledere og medlemmer i programstyrene innen samme dato.  
Fakultetsstyresaken med mer informasjon om ny styringsstruktur og mandat for 
utdanningsfeltet er vedlagt brevet.  

Vennlig hilsen 

Elisabeth M. Lysebo 

fakultetsdirektør  Ingrid Christensen 

studiesjef 

Referanse Dato 

2019/2978-BIG 25.08.2020 
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Forskjeller mellom organiseringen av 5LU ved HF og MN ved UiB, særlig med henblikk på tilrettelegging 

for praksis  

Arbeidsgruppen vil bemerke at det har utviklet seg ulike mønstre for praksisavvikling ved MN og HF 

ved UiB. Her vil vi kort beskrive de ulike løsningene. 

Om praksisordningen ved HF 

1.semester: 8 dager i ungdomsskole (uke 37 og 38) + for- og etterarbeid og 2 temaseminarer

3. semester: 4 dager på vgs. i uke 40/42, for- og etterarbeid og 2 faktordager

5. semester: 5 dager på vgs. i uke 40 eller 42 (avhengig av fag) + 3 fleksible dager i løpet av uke 42-

45, for- og etterarbeid, 2 temaseminarer

7. semester: 28 dager praksis i ungdomsskole. På nordisk foregår praksis intensivt i uke 38-44 og på

fremmedspråk i løpet av uke 38-46, fortrinnsvis intensivt. På nordisk har studentene ingen

undervisning i de disiplinfaglige emnene i praksisperioden høst 17 (tester ut denne modellen).

Studentene med fremmedspråk har undervisning i minst ett emne i praksisperioden.

8. semester: 40 dager på vgs. Studentene på fremmedspråk har undervisning i ett emne i

praksisperioden. På nordisk tar studentene prosjektemner, som normalt ikke skal kollidere med

praksis.

Om praksisordningen ved MN 

1. semester: 5 dager i ungdomsskole (uke 37) + for- og etterarbeid

3. semester: 5 dager i ungdomsskole fordelt på 5 uker. Studentene plasseres på skoler, og inviteres

til et møte ved deres skole. Her avtaler de fordeling av praksisdagene. Studentene kan ha halve dager

(en halv + en halv = en hel). I tillegg har de for- og etterarbeid. Etterarbeidet er felles for pedagogikk

og fagdidaktikk.

5. semester: 5 dager på vgs. fordelt på 6 uker. Studentene plasseres på skoler, og inviteres til et møte

ved deres skole. Her avtaler de fordeling av praksisdagene. Studentene kan ha halve dager (en halv +

en halv = en hel). I tillegg har de for- og etterarbeid. Etterarbeidet er felles for pedagogikk og

fagdidaktikk.

7. semester: 44 dager i ungdomsskole + 4 dager temaseminar og 1 campusdag (en halv + en halv).

Campusdagene består av fellesemnet MNF201 og undervisningsverksted. Studentene har dette

semesteret to emner i fagdidaktikk á 10 studiepoeng og emnet MNF201. Av hvert fagdidaktikkemne

går 5 studiepoeng til praksis. MN har altså omfordelt 10 studiepoeng fra disiplinfag til fagdidaktikk,

slik at studentene totalt sett har 40 studiepoeng i fagdidaktikk. Denne ordningen gjør semesteret

kollisjonsfritt.

8. semester: 30 dager på vgs. i løpet av 8 uker (oppstart i uke 7 og avbrutt av vinterferie og påske).

Studentene melder ifra hvilke emner de skal ta i disiplinfaget innen 1. oktober.

5

VEDLEGG 2



29 

Forskjeller i organiseringen av 5LU ved HF og MN 

Praksisdagene på 5LU er ulikt fordelt ved HF og MN: 

HF MN 

10. semester Ingen praksis Ingen praksis 

9. semester Ingen praksis Ingen praksis 

8. semester 40 dager 30 dager 

7. semester 28 dager 49 dager 

6. semester Ingen praksis Ingen praksis 

5. semester 12 dager 7 dager 

4. semester Ingen praksis Ingen praksis 

3. semester 8 dager 7 dager 

2. semester Ingen praksis Ingen praksis 

1. semester 12 dager 7 dager 

Videre varierer det mellom fakultetene hvor mange dager studentene har praksis i henholdsvis 

ungdomsskole og videregående skole.  

Årsaken til disse ulikhetene skyldes i stor grad de tiltak for å redusere kollisjoner med disiplinfaglige 

emner som fakultetene har ønsket eller hatt mulighet til å sette inn. 

Denne ulikheten gjør det vanskelig med koordinering på flere nivåer, både når det gjelder 

studentenes eventuelle muligheter til å kombinere fag mellom fakultetene2 og når det gjelder 

praksisskolens ivaretakelse av praksisavviklingen. Representanter for skolene har uttrykt at den 

uensartete praksisen skaper mye forvirring. 

Arbeidsgruppen mener at praksisavviklingen ved de ulike fakultetene i størst mulig grad må følge 

samme mønster 

Praksis skaper utfordringer ved alle lektorutdanningene, selv om det framgår av både 

sensorrapporten fra HF (Vestøl 2018) og for MN (Johnsen 2018) at problemene er størst ved HF. Det 

finnes ingen enkel måte å løse integreringen av en praksis som ikke gir studiepoeng. Et argument for 

at studentene bør tidlig i langpraksis, er at de da får erfaringsgrunnlag for å avgjøre videre studieløp. 

På den annen side er det betydelige ulemper ved tidlig langpraksis (mange studenter, lite bakgrunn 

for praksis). Praksis, pedagogikk og fagdidaktikk i samme profesjonssemester øker mulighetene for 

2 Muligheten til å kombinere fag på tvers begrenses også svært mye av ulike emnestørrelse for de 
disiplinfaglige emnene. Standard ved MN er 10 sp, ved HF 15 sp. 
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integrasjon og kobling mellom teori og praksis. I (Vestøl 2017) går det fram at det særlig ved HF er 

økende interesse for et profesjonssemester, som det også anbefales å vurdere. MN har innført et 

tilnærmet profesjonssemester i 7. semester. 

 

Fordeling av praksis – antall semestre 

For begge fakulteter gjelder det at praksisen er spredt over fem semester, mens den er begrenset til 

fire semester på både NTNU og UiO. Det er flere fordeler med å spre praksis: Det gir en mer 

vedvarende integrering av fag- og skoleperspektiver og holder studentenes oppmerksomhet på 

undervisningsperspektiver. Samtidig gjør mange mindre praksisenheter organiseringen mer 

komplisert og studiet mer fragmentert. Arbeidsgruppen har drøftet hvor vidt man bør legge 

praksisen til fire, snarere enn fem semestre. En fordel med å fordele 100 dager praksis på fem 

perioder, er at det blir færre dager pr. periode enn om det kun er fire perioder. En kortpraksis på syv 

dager vil være enklere å gjøre kollisjonsfri enn en på f.eks. 14 dager. MN har også erfart at skolene 

ikke ønsker for lange langpraksisperioder. Det vil også være enklere å unngå med flere perioder å 

fordele de 100 dagene på. På den annen side vil fire perioder gi færre perioder som må 

kollisjonssikres og færre emner vil bli berørt av dette. Det gjør det også lettere å unngå å splitte opp 

pedagogikk og fagdidaktikk i for små deler. I dag har man 5 stp emner i pedagogikk og fagdidaktikk i 

3. og 5. semester. Fire semestre gir mulighet for større emner. 

 

Å endre til fire perioder vil innebære en stor omlegging av programmene. Å beholde fem, med 

mindre justeringer (f.eks. flytte en kortpraksis til vårsemester og omfordele dagene slik at det blir likt 

på MN og HF), vil kreve mindre endringer. Det er en kostnad ved store omlegginger (også for 

studentene) som må tas med i betraktning når det avgjøres om man skal gå for fire eller fem 

perioder. 

Arbeidsgruppen foreslår at man innfører en lik fordeling av praksiskomponenter på alle fag og 

fakulteter. Et flertall foreslår at man beholder fem praksisperioder, et mindretall foretrekker fire. 

 

Et mindretall (Andresen) foreslår at de mindre justeringer foretas på forsøksbasis med en grundig 

evaluering av følgene etter en prøveperiode på for eksempel fem år. Dette forutsetter en mere 

detaljert kartlegging på forhånd av omfang og karakter av de ulemper som justeringene tenkes å 

kunne rette opp på. En slik kartlegging bør omfatte gjennomføring  av en ny frafallsundersøkelse og 

gjennomgang av faktisk forekommende kollisjoner på de enkelte programmer. 
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Arbeidsgruppen har diskutert hvor vidt studentene bør ha pedagogikk og fagdidaktikk parallelt med 

langpraksis (Oslomodellen), både av kvalitetsmessige og praktiske hensyn. Fordi praksis skal fordeles 

over fire av fem studieår, vil det vanskelig la seg gjøre at studentene alltid har pedagogikk, 

fagdidaktikk og praksis parallelt, men det kan la seg gjøre at studentene alltid har minst ett «eget» 

emne som kan knyttes til praksis (pedagogikk, fagdidaktikk eller skreddersydde disiplinfaglige 

emner).  

Fordeling av praksis – hvilke semestre 

Ved UiO unngår man praksis tidlig i studieløpet, hvilket gir en praktisk og økonomisk innsparing 

samtidig som man unngår at helt ferske studenter utsettes for skolens utfordringer, samt at skolens 

elever ikke blir undervist av studenter uten pedagogisk eller didaktisk kompetanse. Arbeidsgruppen 

vil likevel holde på UiBs ordning med observerende praksis i første semester. Praksis tidlig i løpet gjør 

at studenter som ikke mestrer en klasseromssituasjon raskere blir klar over dette og kan forlate 

studiet. Praksis tidlig er dyrt fordi det da er så få studenter som er skallet av. 

I nåværende modell ligger praksis i disse semestrene: 1-3-5-7-8, tre korte og to lange. I tillegg til 

kollisjonsproblematikken er det er utfordring at alle kortpraksisperioder ligger på høsten. Det gir økt 

trykk på skolene i høstsemestrene. Det er også en utfordring for pedagogene. Per i dag er PF 

avhengig av stipendiater for å ta unna undervisningen i høstsemesteret, som har langt større 

undervisningsbelastning enn vårsemesteret. Dersom man ønsker å beholde fem perioder, kan man 

vurdere å flytte en av kortpraksisperiodene og tilhørende pedagogikk/fagdidaktikk til et vårsemester, 

f.eks. 1-4-5-7-8. En felles fordeling av dager kan f.eks. være 12-12-12-32-32.

Dersom man vil endre til at praksis er fordelt på fire semestre, hvordan kan fordelingen da se ut? 

Praksis skal være fordelt på fire av fem studieår ifølge rammeplanen. I tillegg bør det av hensyn til 

studentenes muligheter til fagvalg, ikke ligge to langpraksisperioder i samme semester, en bør ligge 

høst og en bør ligge vår. Dette er også en fordel for skolene og for UiBs mulighet til å utnytte 

praksisplassene. En mulighet er disse semestrene: 1-4-5-8, to korte og to lange. En felles fordeling av 

dager kan f.eks. være 12-12-38-38. 

8



32 

Skisse av to alternativer: 

Semester 5 praksisperioder (justering av dagens 

modell) 

4 praksisperioder (større omlegging) 

10 

9 

8 32 dager 38 dager 

7 32 dager 

6 

5 12 dager  

(10 i skolen + for-/etterarbeid) 

38 dager 

4 12 dager  

(10 i skolen + for-/etterarbeid) 

12 dager  

(10 i skolen + for-/etterarbeid) 

3 

2 

1 12 dager  

(10 i skolen + for-/etterarbeid) 

12 dager  

(10 i skolen + for-/etterarbeid) 

Arbeidsgruppen anbefaler 

Mål: Mer formålstjenlig organisering av praksis i studieløpet 

Tiltak: 

• at praksisavviklingen ved de ulike fakultetene følger samme mønster

• at man reduserer antall praksisvarianter, helst til langpraksis og (evt to typer) kortpraksis

• at man i minst mulig grad opererer med praksis som egne emner og heller lar praksis inngå

som del av emnene i fagfagdidaktikk og pedagogikk

• at man innfører et profesjonsfaglig semester

• at fakultetene gir et likeverdig undervisningstilbud til lektorstudenter i disiplinemner som

må tas parallelt med praksis, som til andre studenter

• at man holder på å ha en kortpraksisperiode tidlig i studieløpet, helst første semester

• at lærerutdanningsutvalgene legger fram forslag til studieløp med enhetlig praksisavvikling

basert på arbeidsgruppens utkast
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