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REFERAT

Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte torsdag 19. september kl 10.00-12.00 
 
Til stede: 
Tom Klepaker (leder for utvalget) 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Johan Lie, vara for Mette Andresen (Matematisk institutt)  
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Jorun Nyléhn (Institutt for biovitenskap) 
Hanna Risnes, vara for Eirik Førde (student) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
 
Meldt forfall: 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (sekretær) 
 
 
I    Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Det står Lærerutdanningsutvalget, ikke Lektorutdanningsutvalget på sakslisten. Ellers 
godkjent. MS meldte inn en sak til Eventuelt. 
 
II Godkjenning av referat fra møte 5. juni 
 
Referatet ble for godkjent. 
 
Sak 15/19  Opptakskrav PPU 
Drøftings- og vedtakssak 
 
TK orienterte om saken. Må balansere hva man ideelt mener at kandidatene skal ha av emner 
innenfor et fag og hva som er realistiske krav å stille og samtidig få nok kvalifiserte søkere. Vi mister 
noen søkere med dagens krav. Vil be instituttene se på dette på ny. Klarer kanskje ikke å få fagkrav 
for alle fag etter samme mal. Det viktigste er å ikke gjøre nåløyet for trangt. 
 
Innspill: 
• For de fagene der det er plan om endringer er det viktig å få meldt dette inn til fakultetet innen 

1. oktober, slik at kravene kan gjøres gjeldende fra og med 2020-opptaket 
• Geofagkravene er ganske åpne allerede.  
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• Ikke være for streng. Vanskelig situasjon med studieplasser på MN, bl.a. pga. R2-kravet. Bedre at
noen mangler moderne fysikk, enn at vi mister studieplassene…

• Pga. det bør vi ikke stramme skruen for hardt. Mulig å endre tilbake senere hvis man ser at
kravene har blitt for lave. Større problem at for mange ekskluderes.

• Viktig å ikke fire på norskkrav
• For å få flere til å velge R2 må det settes inn tiltak langt ut over vgs, må rette seg mot

ungdomsskole, barneskole, kanskje også barnehage

Vedtak: 
Instituttrepresentant tar opp forslag til reviderte krav i sitt fag med eget institutt og melder inn krav 
som skal gjelde 2020 til fakultetet innen 1. oktober. Kopi sendes LU. 

Sak 16/19  Rekruttering PPU 
Orienterings- og drøftingssak 

TK orienterte om saken. Ca. 60 % av studentene hadde tidligere master. Noen som har gode ideer
når det gjelder tiltak for å øke rekruttering?

Innspill: 
• Mulig å tilby PPU heltids-varianten som deltid, altså ikke eget opplegg, men at de tar det

samme over lengre tid? Heltid ikke et alternativ for mange av de som har tatt deltids-PPU.
• Mulig å ta praksis på egen skole, inntil 50 %
• Kan være utfordrende å gjennomføre, men de får det til på PPU yrkesfag
• Mange har ikke lærerjobb ved oppstart
• Noen tar PPU heltid sammen med full jobb. Men det er de som er veldig «på».
• Mulig å hente noe internt? Jeg tror det.
• Kun 1 av 4 kvalifiserte møter. Kan vi få flere til å faktisk begynne av de som får tilbud?
• Antall masterstudenter som fullfører hvert år er nokså stabilt, ca. 250-300. Noen av dem ikke

aktuelle, f.eks. fiskehelse.
• Litt mye synsing, vi vet for lite om årsakene til at så få møter
• Å løsne litt på fagkravene vil hjelpe
• Bør se på studieprogrammene, hvordan tilrettelegge for at flere skal kunne starte på PPU

etterpå
• Vil ha de studentene som ønsker å gå der, ikke de som ikke er motivert.
• Det vil bli lærermangel i distriktene. Ikke så mye vi kan gjøre med at arbeidsmarkedet i andre

sektorer endrer seg
• Få ut mer informasjon, f.eks. om lønn
• En del av de som tidligere tok PPU søker seg nå inn på lektorprogrammet. Vi bør avvise så få 

som mulig på lektorprogrammet.
• Erfarer at det er få som tar PPU som siste mulighet.
• Er det ting vi kan gjøre for å få flere PPU-studenter?
• Stort kull på geofag i fjor. Tre har gått til skolen, åtte har fått annen jobb i næringslivet og her 

ble noen av dem prioritert pga. at de har PPU. Bør fremheve at PPU også er gunstig mtp
andre jobber

• Positivt om Espen kan bidra, men trenger gode rollemodeller også fra PPU
• Mastermøter på institutt – mulig å være med å reklamere for PPU? Pizza?
• Mange som tar lektorprogrammet er opptatt av at å få mer enn et bein å stå på. Informere

om at man ikke må bli lærer selv om man tar PPU.
• Bør vise at PPU åpner flere dører
• Mastermøter litt sent? Det er på bachelor de har mulighet til å få på plass fag 2.
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• Risikerer vi pålegg om ettfagsopptak også i de andre fagene dersom plassene ikke fylles? 
 

TK ba om at folk spiller inn gode ideer. 
 

Sak 17/19  INF100 inn i lektorløpet 
Drøftings- og vedtakssak 
 
TK orienterte om saken og MJ kommenterte de foreslåtte studieløpene og at det er ønske om lengre 
frist enn 1. oktober. Når det gjelder STAT100, vil ikke det være egnet som erstatning for STAT110, 
men STAT101 kan være det og dette emnet blir sannsynligvis liggende på høstsemester. 
 
Innspill: 
• HW: Utsettelse er ok 
• Blir utveksling vanskeligere? 
• Ikke særlig mye vanskeligere. Hvis INF100 skulle ligget i samme semester for alle, kunne det blitt 

mye vanskeligere, men ikke samme problem når det er plassert på 1. i noen løp og i 2. i noen løp. 
• Må lektorprogrammet følge Kjemisk institutt ved å la KJEM140 kunne erstatte KJEM131/123? 
• Kjemisk avgjør 
 
Vedtak: 
LU godkjenner de foreløpige forslagene til studieløp. De foreløpige forslagene sendes til fakultetet 
innen 1. oktober til orientering. For å sikre kvaliteten og få med seg evt. endringer instituttene gjør 
tett opp mot 1. oktober, må forslagene på høring til instituttene før de endelig vedtas. LU ber 
fakultetet om at studieløp for lektorprogrammet får en senere endelig frist (enn 1. oktober) for å 
kunne ivareta dette.  
 

Sak 18/19  Kullflytting i lektorprogrammet 
Vedtakssak 
 
TK orienterte. Problemstillingen er mer aktuell i år enn tidligere pga. flere som har utdanning fra før 
ved oppstart lektor. Problemstillingen har vært tatt opp i programrådet der det vises til 
begrensninger i rammeplan og utfordringer med kollisjoner. 
 
Innspill: 
• Studentene synes det er en bra ordning at det er mulig å hoppe opp et kull. Tilbakemeldinger fra 

studenter om at det er negativt med KOPRA102 konsentrert på en uke. 
• Litt rart hvis ikke det skulle være mulig 
• Uheldig å ta vekk ordningen hvis det fører til at vi mister søkere/studenter 
• Flere av de det gjelder på kull19 ville tidligere ha søkt PPU. Nå er ikke det mulig lenger. 
• Rammeplanen kan leses slik at praksis over 4 år gjelder programdesignet, ikke den enkelte 

student 
• Vil gjøre lektorprogrammet mindre attraktivt for de som ellers ville tatt PPU med bachelorgrad. 

Bør ikke ta vekk muligheten 
• Praksis over 4 år kan løses ved å gi dem en dag praksis på siste året … 
• Få studenter på HF dette er aktuelt for, da få har de emnene så inngår fra før 
• Pedagogene er kanskje skeptiske til at PEDA121 og 122 må tas samtidig 
• Saken må diskuteres på høyere nivå og der anledning for andre til å si i fra 
• I saksforelegget til programrådet står det som begrunnelse «… bl.a….» - hva er de andre 

grunnene? 
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Vedtak: 
LU mener ordningen der studenter kan korte ned studiet til 4 år, må beholdes. 
 

III    Orienteringssaker 
 

• Generiske ferdigheter – implementering med frist 1. mars 
• Budsjett 2019 – Felles avsetning disponert av Lektorutdanningsutvalget. Det legges fram 

budsjettforslag på LU-møte senere i høst 
• Forsøk med økt bruk av video for tilrettelegging ved kortpraksis. Vanskelig å få folk til å ta det 

i bruk. Noen er positive, andre skeptiske. Saken må følges opp. 
• Besøk av programsensor, forslag til programrådets møte 10. sep er 28. og 29. oktober  
• Søknader om andre fagkombinasjoner: GEOVmat, GEOVbio, BIOgeov.  
• Komite for intern lærerutdanningskonferanse i februar, representant fra MN. KK stiller i 

komiteen for 2020-konferansen 
• Vi har fått 5 nye plasser på lektorprogrammet. Resultat av en konvertering av plasser på PPU 
• Det har kommet klage på festbråk fra Lærerværelset 
• KJEM100 planlegges nedlagt fra og med H21 

 
IV   Eventuelt 
 
MS orienterte om NOLES-nettverket. Institusjonen må nå betale selv for reise og opphold for 
deltakere. Sak for programrådet om hvordan dette skal prioriteres/betales. Meldt inn til 
programrådet. 
 
 
 
200919/MAJE 
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Sak 19/19 PPU deltid – videreføre/legge ned? 
Drøftingssak 

PPU deltid startet opp i 2016 i forbindelse med oljekrisen da KD gav UiB 35 ekstra studieplasser for å 
tilby PPU til arbeidsledige ingeniører. Søkermasse og antall studenter tørket i stor grad inn i 2017 og 
2018 og det ble bestemt å ikke ta opp nye studenter på PPU deltid i 2019. 

Hva bør skje med dette studietilbudet framover? 
• Legge ned fra og med 2020?
• Droppe opptak i 2020, men evt. videreføre fra og med 2021? I så fall i hvilken form?
• …..?

Vedlagt er notatet som ble laget av Jorun Nylehn, Johan Lie, Kjersti Lea og Marianne Jensen, vedlegg 
1. 

Hvis PPU-deltid ikke har opptak/legges ned, må studieplassene overføres til PPU heltid eller man må 
prøve å få omgjort PPU-plasser til lektorplasser, for ikke å miste plassene.  
Før sommeren hadde MN 35 lektorplasser, 37 PPU-heltidsplasser og 35 PPU-deltidsplasser. I løpet av 
sommeren ble det omgjort noen PPU-plasser til lektorplasser, slik at MN nå har 40 lektorplasser.  

H19 startet 47 lektorstudenter opp. Antall som har startet opp de senere år har ligget på 40+. 
For PPU heltid har tallene ca. vært disse: 

H19 H18 H17 H16 H15 H14 H13 V13 H12 V12 H11 V11 H10 
Studenter* 9 39 29 43 20 17 13 4 11 10 10 8 15 
Kun realfag 8 35 21 34 17 14 9 4 10 10 10 7 11 
Med ett 
realfag 

1 4 8 9 3 3 4 0 1 1 0 1 4 

* ca. tall for praksis i 2. sem

Vedlagt, vedlegg 2, er et forslag fra PSYK til Studieadministrativ avdeling når det gjelder omgjøring 
av studieplasser på PPU. 

Ved evt. omgjøring, hvor mange lektorplasser/PPU-heltidsplasser vil være ønskelig fra LUs side? 

Sak 20/19 Generiske ferdigheter 
Drøftingssak 

I det videre arbeidet med generiske ferdigheter handler det om å kartlegge og synliggjøre hvilke 
generiske ferdigheter som allerede inngår i programmet, legge en plan for å få inn generiske 
ferdigheter som pr. nå ikke har så stor plass som vi ønsker og å følge opp dette. 

Fakultetet ber om at det fokuseres på disse generelle ferdighetene: 
samarbeid, informasjonskompetanse og etikk, samt muntlig og skriftlig kommunikasjon, men det 
kan være aktuelt å også se på andre generelle ferdigheter som analytiske ferdigheter, … 

Fakultetets bestilling for det videre arbeidet: 

«Til 1 mars 2020 skal følgende punkter leveres: 
• Instituttene/programstyrene må fylle ut en matrise med kartlegging av generelle

ferdigheter og kompetanser for programmet som helhet.

5



• Instituttene må levere en plan for hva som skal endres i studieprogrammene og eventuelle 
opplæringsbehov dette innebærer for emneansvarlige. 

• Instituttene kan melde inn endringer i eksisterende emner til 1. mars fristen dersom dette 
er klart, men i henhold til planen må ikke studieplanendringene leveres før 1. oktober. 

  
Til studieplanendringsfrist høsten 2020 skal følgende punkter leveres: 

• Nytt overordnet læringsutbytte for de tre kategoriene kunnskaper, ferdigheter og generell 
kompetanse på programnivå som reflekterer alle endringer i programmet som følge av 
implementering av generiske ferdigheter. 

• Reviderte tekster for mål og innhold som reflekterer økt fokus på ferdigheter og generell 
kompetanse.  

• Instituttene må levere inn studieplanendringer med revisjon av emner (innhold, 
læringsutbytte, undervisning og vurderingsformer) slik at instituttets bachelorprogram er i 
henhold til nye overordnede læringsutbytter på programnivå og de generiske ferdigheter 
som alle program ved fakultetet skal ha.» 

  
Fakultetet har allerede gjennomført en emnekartlegging som omfatter de fleste obligatoriske 
emnene i lektorprogrammet, som vi kan bruke i det videre arbeidet. Vedlagt er spørsmålene de 
emneansvarlige har fått, vedlegg 3. Det er foreløpig ikke gjort en slik emnekartlegging for 
praksisemnene. 
Fakultetet vil også fylle inn de resultatene de har fra denne kartleggingen i en matrise, som 
utgangspunkt for videre arbeid. Den ene dimensjonen vil være spørsmål fra kartleggingen (noe ala 
vedlegg 4), den andre de ulike obligatoriske emnene i et studieløp. 
 
Fakultetet hadde oppstartsmøte for dette arbeidet 8. november. TK deltok der. 
 
Arbeid med generiske ferdigheter er satt opp som sak på LU-seminaret 5. desember. Til dette møtet 
vil de utfylte matrisene til for lektorprogrammets studieløp foreligge. 
 
Hvilket forarbeid kan vi gjøre fram til seminaret 5. desember? Hvordan kan vi best jobbe med dette 
på seminaret? 
 
 
Sak 21/19  Overføring av midler fra fakultet til Matematisk institutt – til 
Orienterings- og drøftingssakdisposisjon for Lektorutdanningsutvalget 
 
Matematisk institutt fikk i 2010 utvidet sin ramme med 50 000,- med tanke på drift av 
lektorprogrammet, til bruk på fellesutgifter (sak 09/14962). Dette blir bl.a. brukt til å dekke utgifter til 
programsensor og eksterne representanter i LU. For øvrige utgifter har LU søkt fakultetet fra sak til 
sak. I 2019 bestemte fakultetet seg for å gi Matematisk institutt en større rammeøkning for at LU skal 
kunne få dekket nødvendige utgifter uten å måtte søke fakultetet fra gang til gang, siden majoriteten 
av disse søknadene gjelder faste utgifter/tiltak. Rammen for 2019 og framover ble økt med 300 000,- 
(sak 19/14314) og vil fra 2022 økes med ytterligere 44 000,- og med ytterligere 65 000,- fra 2023. 
 
LU har dermed for 2020 350 000,- til rådighet. Mye av dette er bundet opp i faste utgifter. 
Vedlagt er en oversikt over faste utgiftsposter og et foreløpig forslag til budsjett for 2020, vedlegg 5. 
Det kan være det er utgifter som til nå har vært dekket av fakultetet, som vi fortsatt ikke har full 
oversikt over. Endelig forslag til budsjett for 2020 sendes derfor til godkjenning til LU på sirkulasjon. 
 
Vi ber om kommentarer og innspill til det foreløpige budsjettet. Er det andre poster som bør inn? 
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Sak 22/19  MAT101 eller MAT105 i lektorprogrammet? 
Vedtakssak 
 
I forbindelse med fakultetets arbeid med generiske ferdigheter, utviklet Matematisk institutt et nytt 
emne MAT105 som erstatning for MAT101. MAT101 bygger på R1, MAT105 på R2. 
Nå håper fakultetet å reversere R2-kravet for BIO- og GEO-programmer, dermed kan det være 
aktuelt at både MAT101 og MAT105 tilbys, evt. at bare MAT101 tilbys, hvis ingen program ønsker 
MAT105. Fakultetet ønsker derfor en tilbakemelding om hva programmene ønsker. 
 
Vedlagt er brev fra fakultetet om saken, samt emnebeskrivelse for MAT105, vedlegg 6. 
 
I de studieløpene som ikke har matematikk som fag 1 eller 2 er det pr. nå MAT101 som er 
obligatorisk. Er det ønskelig å erstatte det med MAT105? Evt. å la studentene velge? 
 
En mulighet er å følge det som Kjemisk institutt, Institutt for biovitenskap og Institutt for 
geovitenskap velger for sine program. Det kan imidlertid før til fordeling av lektorstudenter på 
MAT101 og 105, siden BIO og GEO sannsynligvis fra 2020 kun har R1-krav, mens KJEM holder på R2-
kravet foreløpig. Da vil førstesemesterstudentene på lektorprogrammet være spredt på tre 
matematikkemner. Lektorprogrammet vil fortsatt ha R2-krav. 
 
Forslag til vedtak: 
 
 
Sak 23/19  Årshjul for lektorutdanningen 
Drøftingssak 
 
For å unngå kollisjoner mellom undervisning, eksamen, praksisperioder, forskningsdag og andre 
aktiviteter i lektorutdanningen, trengs det er oversikt over sentrale datoer o.l. for det enkelte 
studieår/semester. Pr. nå vedtar programrådet en oversikt over sentrale datoer for kommende 
semester, men den er ikke utfyllende og kommer kanskje også for sent. 
 
Vi ber om innspill til hva som bør inn i et slikt årshjul, hva som bør ha faste tider, når det som ikke har 
faste tider skal være klart og hvordan informasjonen spres. 
 
 
Sak 24/19  Lektorsenter 
Drøftingssak 
 
I Sejerstedrapporten (flaskehalsrapporten) er det forslag om opprettelse av et lektorsenter på UiB, se 
vedlagte utdrag, vedlegg 7. Styringsgruppen drøftet saken i møte 17. september og konkluderte med 
at dette må utredes videre av en arbeidsgruppe.  
 
Arbeidsgruppens mandat og medlemmer ble presentert på møte i programrådet 24. oktober, se 
vedlegg (utdrag fra sakspapirer til programrådsmøtet). Mandat:  
«Arbeidsgruppen skal fremskaffe kunnskapsgrunnlag om hva som skal til for at et lektorsenter kan 
støtte utviklingen av en bedre integrert lektorutdanning ved UiB.  
 
Arbeidet skal bygge på konklusjonene i rapporten fra Sejersted, og ta hensyn til utfordringer i 
lektorutdanningen og ordningen desentralisert kompetanseutvikling (Dekomp). Gruppens arbeid skal 
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resultere i en rapport som vil danne grunnlag for avgjørelser om hvordan et faglig-administrativt 
lektorsenter ved UiB skal bemannes, organiseres og ledes.»  
 
Arbeidsgruppen skal ha sitt første møte 18. november. 
 
Hva/hvordan bør et slikt lektorsenter være for at det skal være til nytte?  
 
Vi ber om innspill som Marianne kan ta med seg til dette møtet. 
 
 
 
III    Orienteringssaker 

• Innspillsrunde fagfornyelsen programfag. Frist 2. desember. https://www.udir.no/laring-og-
trivsel/lareplanverket/fagfornyelsen/gi-innspill-pa-skisser-til-nye-lareplaner-pa-
studieforberedende--fag-elevene-velger-pa-vg2-og-vg3/  

• Forslag fra lektorstudent på Lektorutdanningskonferansen 
• Studiebarometeret 
• Samling med kull19-studentene 14. november kl 1600 
• LU-seminar 5. desember 
• UiBs lektorutdanningskonferanse på Solstrand 17. og 18. februar 
• … 
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En kort utredning av PPU-deltid på initiativ fra LU-MN 

Medvirkende: 
Johan Lie (underviser matematikkdidaktikk i PPU-deltid) 
Jorun Nyléhn (underviser naturfagdidaktikk i PPU-deltid) 
Kjersti Lea (underviser pedagogikk i PPU-deltid) 
Marianne Jensen (adm. koordinator, lærerutdanning i realfag, sekretær for LU-MN) 

Bakgrunn 

PPU-deltid startet opp høsten 2016. Til nå er et kull uteksaminert (kull16) og to kull er i løpet (kull17 
og 18). I de 2,5 årene studiet har pågått har man gjort seg noen erfaringer, bl.a. om 
- søkertall, hvem som søker, frafall
- hvordan organisering av undervisning og praksis fungerer

Dette utdypes nedenfor. 

På bakgrunn av dette kommer gruppen med en del forslag og anbefalinger. 

Hvem søker? 

Søkertall 2016-2018: 
PPU-deltid 2018 2017 2016 
Antall søkere 150 126 157 
Kvalifiserte (= tilbud) 29 43 73* 
Ja-svar/reg på prg i FS 13 (3 av dem 

fra 2016) 
20 39 

Reg som aktive pr. 
281118 

7 (2 av dem fra 
2016-
opptaket) 

11 
+ 1 i perm

1 aktiv + 1 i 
permisjon 

Fullført 14 

2018: 
Av 150 søkere har 35 utdanning/grader innen helt andre felt enn realfag, f.eks. økonomi, idrett, 
helse, teologi, historie, samfunnsfag. Sammen med andre som har lite matematikkbakgrunn utgjør 
disse ca. 80 søkere som har mindre enn 30 sp i matematikk. Det betyr at det er behov for bedre 
informasjon ut til potensielle søkere slik at man får luket ut de som ikke har relevant bakgrunn før de 
søker.  

23 søkere søkte både heltid og deltid – foretrekker de av en av delene, og i så fall hvilken? Åtte av 
søkerne som var kvalifisert for deltidsstudiet hadde også søkt heltid. To av dem begynte på heltid, og 
to på deltid. Dersom det er mulig, bør det kanskje legges inn en form for rangering av hvilke studier 
studenten ønsker mest i søknaden?  

Av 150 søkere har ca. 40 mastergrad/PhD eller tilsvarende. Ca. 100 har bachelorgrad eller lignende 
eller ingen grad. Ca ti søkere leverte ikke inn dokumentasjon.  Det er altså stor overvekt av søkere 
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med bachelorgrad, ikke så mange med mastergrad. Masterkravet slår inn fra høst 2019. Dersom vi 
legger tidligere søkertall til grunn, vil vi oppleve et kraftig redusert søkertall høsten 2019. 

Av de 40 med master/phd var 16 kvalifisert, dvs. 40 %. Av de 100 andre var 13 kvalifisert, dvs. 13 %. 

Pga. innføringen av masterkrav i 2019 vil, basert på disse tallene, søkertall og antall kvalifiserte gå 
kraftig ned.  

For å få nok søkere må det drives aktiv markedsføring, både mot de som er ansatt i skolen allerede 
(og som kan nyte godt av Udirs stipendordning (https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/etter-
og-videreutdanning/ppuyfl/stipend/) og de som ikke allerede er i skoleverket. 

Aktuelle kanaler: 
• Bedre skole, Teknisk ukeblad, Utdanning, Tangenten, …
• Direkte markedsføring mot skoler/lærere f.eks. via partnerskolernettverk, Skolelaboratoriets

kontaktnett, …

Hva skiller PPU deltid på UiB fra PPU-studier andre steder? 

Opptakskrav 

Når det gjelder fagkrav som stilles til PPU og PPU deltid, er det en del forskjeller mellom 
institusjonene. I vedlegget er en sammenstilling av krav ved en del universiteter (data samlet inn av 
Denise Fladmark) 

Matematikk: 
UiO og UiA skiller seg ut ved å være minst strenge, bl.a. ved å åpne for at mekanikk og generell 
informatikk kan telle som matematikk. NTNU og UiT stiller ikke krav til spesifikke tema, men 
presiserer at brukerkurs ikke kan inngå. UiB og NMBU stiller nokså like opptakskrav til matematiske 
fag. 

Naturfag: 
Det er kun UiB og NMBU som stiller krav om 90 sp totalt, de andre krever 60 sp. UiT og UiO stiller 
ikke krav til fordeling av sp på ulike fag og ikke heller til tema. UiA har et minstekrav på 10 sp i hvert 
av de tre fagene. UiB og NMBU stiller krav til fordeling av sp på ulike fag, NMBU 30 i hver, UiB min 15 
i hver. UiB og NMBU oppgir også visse tema innenfor hvert fag som må være dekket. Ved NTNU ser 
det ikke ut til at naturfag tilbys som fag i PPU, med det tilbys PPU i fysikk, kjemi og biologi. NTNU har 
ikke så veldig forskjellige krav fra UiB i disse fagene. 

Ved UiO tilbys kun naturfag som kombinasjon, og ikke biologi, fysikk og kjemi. Dette må tas med i 
betraktningen, siden naturfagdidaktikk ved UiO dermed er et generelt tilbud som inkluderer biologi, 
fysikk og kjemi i tillegg til generelt naturfag. Det mer åpne fagkravet til UiO naturfagdidaktikk betyr 
dermed ikke at UiO utdanner naturfaglærere med bakgrunn i bare biologi eller kjemi, det betyr at de 
tilbyr kun et emne til studenter med ulike naturfaglige bakgrunner. En student med biologibakgrunn 
tar naturfagdidaktikk og blir kvalifisert til å undervise i biologi, men ikke naturfag (kombinasjon av fag 
og didaktikk teller). Dermed betyr heller ikke det tilsynelatende langt mer åpne fagkravet hos UiO at 
de er så mye mer åpne enn UiB, de har et bredt tilbud mens UiB har flere. 
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Har ikke kunnskap pr. nå om noen av disse stedene tilbyr betinget opptak (altså at vi gir studenter 
mulighet til å ta manglende fagutdanning parallelt med PPU) slik UiB har. 

Våren 2018 ba styringsgruppen fakultetene gjøre en kritisk gjennomgang av UiBs fagkrav til PPU. For 
MN-fagene ble det gjort noen endringer (vedlegget viser fagkravene etter endringene), men det var i 
liten grad endringer som gjorde kravene mindre strenge. Vi forstår det slik at 
programråd/styringsgruppe vil ta tak i saken igjen. 

Krav om ett eller to fag? 
NTNU, UiO, UiT, NMBU har tilbud om ettfagsopptak på PPU deltid. UiA ser ikke ut til å ha tilbud om 
PPU deltid i allmenne fag. I PPU-deltidsutdanningen ved UiB har vi krav om to fag. 

Organisering 

Ved NMBU organiseres undervisning som seks samlinger pr. år. Undervisningen foregår på dagtid. 
NMBU har felles samlinger for lektorprogram, PPU heltid og PPU deltid.  
Ved UiO er det delvis undervisning på dagtid og delvis kveldsundervisning fra 17-21. UiO har egen 
undervisning for PPU heltid og deltid, men flere hundre studenter totalt på både heltid og deltid. 
På NTNU er undervisningen lagt til dagtid. På HVL-Stord er det samlingsbasert undervisning, dagtid. 
Vår egen deltidsutdanning er organisert som seks samlinger pr. år, fordelt på fredag kveld og lørdag. I 
utgangspunktet er dette tidspunktet valgt for å tilpasse oss studenter som enten er i full jobb eller 
som har forpliktelser overfor eksempelvis NAV om å ikke arbeide på dagtid. Plasseringen av 
samlingene er utfordrende for underviserne på PPU med tanke på arbeidstid. 

Vurderinger og kommentarer 

Ettfagsmodell? 
Som på PPU heltid er det kun matematikk som kan være aktuell for ettfagsmodell. Matematikk er det 
faget det vil være minst vanskelig å få jobb med som eneste fag. I tillegg er modellen for 
deltidsstudiet slik lagt opp at det enklest kan lage ettfagsmodell i matematikk. Det er vanskelig å 
gjøre det i naturfag. (Nå er modellen slik at studentene har matematikkdidaktikk i første studieår og 
naturfagdidaktikk i 2. studieår. Ved ettfagsmodell i matematikk, kan disse studentene få egen 
matematikkdidaktikk i 2. studieår.) 

En slik ordning vil bety at det må tilbys 15 sp til i matematikkdidaktikk inn i studiet. Og det vil 
innebære svært mange kvelds/helgesamlinger i matematikk dersom man skal holde på de 
undervisningstidene, noe som ikke er ønskelig.  

En fordel med ettfagsmodell er at det vil være færre fagemner studentene må supplere med parallelt 
med PPU deltid. Pr. nå tillates max 30 i hvert fag og max 45 totalt. Med matematikk som 
ettfagsmodell kunne man f.eks. tillate max 20. 

Arbeidstid 
I dagens PPU deltid-organisering er undervisningen lagt til kveld og helg (fredag kveld og lørdag 
formiddag). Hva er bakgrunnen for dette? UiB fikk studieplassene i 2015 i forbindelse med 
nedgangen i oljebransjen som et tiltak rettet mot bl.a. ingeniører som ønsket/hadde behov for 
omskolering. Flere mistet jobben og fikk støtte fra NAV som arbeidsledige. Med slik støtte fra NAV er 
det begrenset hvor mye undervisning man kan delta på på dagtid. Etter innspill/krav fra UiB-ledelsen 
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vedtok derfor Psykologisk fakultet å legge undervisningen til kveld/helg. Helg-/kveldsundervisning er 
ikke et krav fra KD knyttet til studieplassene, men noe som er bestemt på UiB. 

En problemstilling ble likevel at mange av de som startet opp på PPU deltid fikk betinget opptak og 
krav om å ta fagemner parallelt. Disse studentene ville uansett ikke kunne oppfylle NAVs krav. 

Studentmengden har også endret seg. Oljebransjen er på vei opp og det er antageligvis færre 
arbeidsledige ingeniører dette studiet er aktuelt for. Det spørs dermed om behovet for kveld/helg for 
å oppfylle NAVs krav er tilstede i samme grad lenger. 
En uformell sjekk med kull17 viser at ingen av den pr. nå mottar støtte fra NAV. Noen få fikk støtte i 
starten men ikke nå lengre. Disse studentene ønsker likevel undervisning på kveld/helg for å kunne 
kombinere med 100% jobb. 

En annen faktor er at bygningsmassen er stengt for studentene på kveld og i helg. Kun de ansatte har 
(begrenset) tilgang. Dette har blant annet innebåret at flere ansatte er nødt til å være til stede 
samtidig. Å forflytte seg fra en del av en bygning til en annen blir også tidkrevende, samt å komme 
seg ut og inn igjen i en bygning (til lunsj, uteundervisning, med mer). Dette er et problem det vil være 
mulig å løse.  

UiB har ikke noe avtaleverk for undervisning på kveld og i helg. Denne type undervisning oppleves 
som ugunstig for de som underviser da det går utover privatlivet. I tillegg gis det ingen eller en svært 
begrenset kompensasjon. Dersom man fortsatt skal ha undervisning på kveld/helg, bør det ikke være 
mer enn 4 helger pr ansatt pr kalenderår, og det bør komme på plass et felles system for 
kompensasjon. I alle tilfeller vil ugunstig arbeidstid være noe en må finne gode 
kompensasjonsordninger for. 

Praksis 
I PPU deltid er det såkalt fleksibel praksis. I nåværende modell er langpraksis 20 dager fordelt etter 
eget valg på 40 dager, og kortpraksis 10 dager fordelt på 20 dager. Fra et studentperspektiv er dette 
en god ordning. I en liten spørreundersøkelse blant studentene på kull 2 kom det fram at de ønsker 
enda mer fleksibel praksis, siden mange tar dette ved siden av full jobb. Blant annet kom det fram et 
ønske om maksimalt 15 dager praksis per semester, for å kunne bruke ferien på praksis. Her er det 
imidlertid viktig å se på læringsutbyttet for praksis, og hensikten med lengre praksisperioder. En kan 
sette spørsmålstegn ved utbyttet av å være innom få timer nå og da, sammenliknet med en måned 
sammenhengende praksis. Studentene skal dessuten være en del av kollegium i praksisperioden, ikke 
bare komme til timen de skal undervise og forsvinne kjapt etterpå. 

Erfaringene blant de ansatte på PPU-deltid er at denne fleksibiliteten gjør det vanskelig for skolene å 
ha oversikt, da alle har sin individuelle plan. Individuelle planer gjør også at man mister muligheten til 
parpraksis, slik at idealmodellen med parhospitering i det ene fag og individuell hospitering i det 
andre faget undermineres. I tillegg er det utfordrende å planlegge praksisbesøk for 
fagdidaktikere/pedagoger. Slik det er nå, er det ofte vanskelig å finne gode tidspunkt for 
praksisbesøk.  

Samlinger 
Erfaringen er at samlingene fungerer godt. Samarbeid mellom pedagogikk og fagdidaktikk og lengre 
økter, gir helhetlig og sammenhengende undervisning. Dette bør tas vare på og gjerne  
spres til heltidsstudiet. For deltidsstudenter er dette ekstra viktig, for å bygge miljø og samarbeid. 
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Emneansvar 
PPU deltid er plassert under Psykologisk fakultet, og i dag er emneansvaret lagt hit. Imidlertid er 
samtlige emner satt sammen av to ulike fag, slik at emneansvaret reelt sett bør være delt. Det er 
også mer arbeid knyttet til å koordinere ulike fag på to fakulteter, enn til å ha ansvar for et mer 
«lokalt» emne. Emnene på PPU deltid skal være integrerte, og et resultat av forhandling mellom 
fagene. En synliggjøring av dette kan være å gi emneansvar til begge de involverte fagene. Det er 
uheldig hvis innhold og struktur planlegges ut fra et fag, og så tilordnes til det andre. Dette vil også 
fungere som avlastning av emneansvarlig siden det er en vesentlig større jobb enn ordinært 
emneansvar.  

Forslag og anbefalinger 

• Flytte undervisningen til dagtid, f.eks. torsdag+fredag, i stedet for fredag kveld+lørdag. De fleste
institusjonene vi kan sammenligne oss med, har undervisningen på dagtid. Hvis man skal beholde
fredag kveld+lørdag, må antall samlinger pr. ansatt begrenses (for at det ikke skal gå for mye ut
over privatlivet til de ansatte) og det må komme på plass et felles regelverk for slikt arbeid og for
hvilken kompensasjon som skal gis.

• Hvordan få flere studenter:
o For å øke antall deltagere må det drives svært aktiv markedsføring og informasjonen må

være svært tydelig på hvilken fagbakgrunn man må ha.
o Ettfagsordning i matematikk vil øke antall kvalifiserte søkere, selv om ettfagsmodellen i

utgangspunktet ikke er ønskelig hverken fra de ansattes ståsted eller fra praksisskolenes
ståsted. Men det er allerede innført ettfagsmodell på PPU-heltid, og de andre
institusjonene tilbyr ettfagsmodell. Og det vil kunne gi deltagere som må supplere med
færre fagemner enn nå, noe som kan øke sjansen for at de fullfører. En ettfagsmodell
innebærer til sammen 12 samlinger i involverte fag, slik at undervisning på dagtid må på
plass før dette kan innføres. Dette er også et ressursspørsmål, siden en innføring av
ettfagsmodell (eller andre mindre grupper) innebærer undervisning i små grupper.
Deltidsstudiet evalueres fordi kull tre er en liten gruppe, og opprettelse av flere små
grupper ikke vil løse problemet.

o Redusere fagkravene. Noen av institusjonene har mindre strenge fagkrav enn UiB. En
endring i fagkravene for PPU-deltid, vil innebære at man må gjøre samme endring for
opptak til PPU heltid dersom vi skal være konsistente.

o Dersom fagkravene reduseres, vil det kunne være mindre behov for å innføre
ettfagsordning, og vice versa. Gruppen anser en endring i fagkravene som mer gunstig
enn å innføre ettfagsmodell på deltid. Hvilke endringer som bør gjøres i fagkrav må
eventuelt sees nærmere på. Men vi ser det som uheldig å undervise i naturfag uten en
viss bredde (fysikk, kjemi og biologi bør med). Naturfagdidaktikken på PPU-deltid er lagt
opp til fellesfaget naturfag.

• De positive erfaringene med samarbeid mellom pedagogikk og fagdidaktikk og lengre økter, er
noe man kan dra nytte av i heltidsstudiet. Vi anbefaler å legge til rette for mer samarbeid mellom
fagdidaktikk og pedagogikk (men det må nødvendigvis være frivillig) (noen av studentene på
lektorprogrammet vil ikke ha lengre økter i en liten undersøkelse)

• Delt/dobbelt emneansvar der involverte fag er representert. Både fordi det er merarbeid knyttet
til å koordinere ulike fag på tvers av fakulteter, og for å synliggjøre at innhold og struktur er
basert på forhandlinger.

• Redusere fleksibiliteten studentene har i praksis.
• Automatikk når det gjelder korttilgang til undervisningsrom for ansatte og studenter. Dette

gjelder generelt, ikke bare for PPU deltid. Men siden undervisningen på PPU deltid pr. nå er på
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kveld/helg da det kreves ekstra tilganger og man krysser fakultetsgrensene når det gjelder 
rombruk, gjør manglede automatikk det mer tungvint. Og konsekvensene av manglende tilgang 
blir mer uheldig enn for emner som underviser på dagtid i ukedagene.  
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Studieavdelingen 

Vedrørende omdisponering av studieplasser fra ettårig 
påbyggingsstudium PPU 

Det psykologiske fakultet hadde dialogmøte med viserektor Oddrun Samdal og 
avdelingsdirektør Christen Soleim 16. oktober 2019 vedrørende kvalitetsmeldingen for 
utdanning, inklusiv opptaksrammer. 
I møtet fikk det Psykologiske fakultet, som studieprogrameier for påbyggingsstudiet i praktisk 
pedagogisk utdanning(PPU), i oppdrag å utrede en eventuell omdisponering av studieplasser 
fra PPU over mot andre studieprogrammer knyttet til skole; femårig lektorutdanning (,5LU) og 
spesialpedagogikk. 

Bakgrunn 
Universitetet i Bergen (UiB) hadde i 2019 til sammen 290 øremerkede studieplasser knyttet 
til PPU fordelt på 255 heltidsplasser og 35 deltidsplasser knyttet til MNT fag. 
Kunnskapsdepartementet knytter ofte såkalte aktivitetsmål opp mot øremerkede 
studieplasser. UIB er pålagt å levere 211 ferdige kandidater per år innenfor 
lektorutdanningene1. 
Fire av de 255 studieplassene er øremerket KMD og PPU musikk  

Tabell 1 Antall øremerkede studieplasser i tilknytning til PPU før omdisponering 
Studieplasser, type Antall Kategori 
PPU Heltid 255 (251) D 
PPU Deltid 35 D 

Ser vi på tall for perioden 2014 til 2018 ser vi en underproduksjon av kandidater i forhold til 
måltall. I samme periode har UIB tatt imot flere studieplasser knyttet til lektorutdanningene og 

1 Aktivitetskravet er knyttet den samlede kandidatproduksjonen på lektorutdanningen og omfatter 
således både 5LU, PPU og PPU- utøvende musikk og kunst ved KMD. Oversikt over ferdige 
kandidater versus aktivitetsmål(måltall), finnes i følgende Tableau- tabell https://rapport-
dv.uhad.no/#/site/UiB/views/Ferdigekandidaterogmltall_0/FerdigekandidaterogmltallDBH?:iid=2 

Referanse Dato 

2019/23588-FRR 01.11.2019 
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i særdeleshet PPU. Differensen mellom antall studieplasser, aktive studenter og ferdige 
kandidater samsvarer ikke per i dag.  På grunnlag av søkertall, ja svar, aktive studenter og 
ferdige kandidater de siste årene, samt innføring av masterkrav på PPU fra og med opptaket 
i 2019, viser at det er urealistisk å fylle opp studieplassene på PPU i årene framover (se 
vedlegg).  

Våre forslag bygger på tre forutsetninger  
Forslagene til omdisponering av studieplasser som det redegjøres for bygger på tre 
forutsetninger: 

 At Kunnskapsdepartementet gir UIB anledning til å omdisponere øremerkede
studieplasser

 At basisfinansieringen mellom fakultetene blir minst mulig berørt som følge av
omdisponeringen av studieplasser

 At det utarbeides en justert økonomimodell for 5- LU

Hvorfor foreslår vi omdisponering av studieplasser? 
Rasjonale for de foreslåtte omleggingene er at det, etter vår oppfatning, vil føre til at UiB 
uteksaminerer flere kandidater til utdanninger som er tilknyttet skolen. Det legges til grunn at 
vi omdisponerer studieplasser til studieprogram som har godt søkergrunnlag og hvor det 
allerede finnes fagmiljø/ fagkompetanse som kan ta imot flere studenter. Samlet sett vil dette 
sette UIB i en bedre posisjon i forhold til samfunnsoppdrag og omdømme. Samtidig vil det 
øke kandidatproduksjon og inntekter. 

De konkrete forslagene til omdisponering av studieplasser  
Med bakgrunn i de overnevnte forhold foreslås det følgende omdisponeringer 

 35 studieplasser på PPU deltid MNT fag omgjøres til 7 5 LU plasser på Matnat
 25 studieplasser på PPU heltid gjøres om til 5 studieplasser på 5LU Matnat
 25 studieplasser på PPU heltid gjøres om til 5 studieplasser på 5 LU Nordisk
 50 studieplasser på PPU heltid gjøres om til 10 lektorplasser innen spansk/ engelsk
 51studieplasser på PPU heltid gjøres om til 17 studieplasser på bachelor/ master i

spesialpedagogikk
 35 studieplasser på PPU deltid MNT fag omgjøres til 7 5 LU plasser på SV

Tabell 2 omdisponering av studieplasser 
Endring studieplasser, type 
endring 

Antall Kategori Endringsår 

Intern omdisponering ettårige 
studieplasser PPU heltid til 
femårige lektorplasser 

75 ettårige 
PPU-plasser til 
5 femårige 
lektorplasser 
innen Nordisk 
og 10 
lektorplasser 
innen Spansk/ 
engelsk  

D 2020-2024 

Intern omdisponering ettårige 
studieplasser PPU heltid til 

51 ettårige PPU 
plasser til 17 
treårige 

D 2020-2024 

16



side 3 av 7 

treårige Bachelorplasser i 
spesialpedagogikk 

bachelorplasser 
i 
spesialpedagog
ikk 

Intern omdisponering av ettårige 
studieplasser PPU deltid til 
femårige lektorplasser  

35 ettårige 
studieplasser 
PPU deltid til 7 
femårige 
lektorplasser i 
naturvitenskap 
og matematikk 

D 2020-2024 

Intern omdisponering ettårige 
studieplasser PPU heltid til 
femårige lektorplasser 

25 ettårige 
studieplasser 
PPU deltid til 
femårige 5 
lektorplasser i 
naturvitenskap 
og matematikk 

D 2020-2024 

Intern omfordeling ettårige 
studieplasser PPU heltid til 
femårige lektorplasser  

- geografi
- medievitenskap
- informasjonsvitenskap
- psykologi

35 ettårige 
studieplasser 
PPU fulltid til 7 
femårige 
lektorplasser i 
sosiologi ved 
SV-.fak 

Konsekvenser for PPU som følge av de foreslåtte tiltakene  
Som en direkte konsekvens av de foreslåtte tiltakene fryses opptaket på PPU deltid for 
studieåret 2020- 2021. Det var heller ikke opptak til PPU deltid for studieåret 2019- 2020. 
Dette skyldes i all hovedsak lave søkertall i kombinasjon med masterkrav. Med dagens 
konjunkturer i arbeidsmarkedet er vurderingen til både Det psykologiske fakultet som 
programeier og Det matematisk naturvitenskapelige fakultet at det heller ikke vil være 
søkergrunnlag godt nok for å starte PPU deltid våren 2020. For å utnytte studieplasser som i 
dag står tomme foreslås disse flyttet til lektorutdanningen innen naturvitenskap og 
matematikk. 
Opptaksrammen for lektorprogrammet ble sommeren 2019 utvidet med henholdsvis 5 
studieplasser på naturvitenskap og matematikk og 5 studieplasser innen nordisk. Denne 
flyttingen ble stadfestet av universitetsstyret i budsjettsaken for 2020 i møte 31. oktober 
2019. 
 Det humanistiske fakultet har ytterligere understreket ønske om omdisponering av 
studieplasser i sitt budsjettinnspill for 2020 vedrørende PPU-plasser (s 18, 19/4599, jp 8) 
Skriver de 
«…….foreslår HF en videre omdisponering av studieplasser som i dag har lav utnyttelse mot 
lektorutdanningen som har god utnyttelse. Lektorprogrammet i fremmedspråk ble i 2019 
utvidet med en fjerde studieretning (master i spansk) uten at fakultetet fikk tildelt nye 
studieplasser til dette. Utvidelsen med spansk går dermed på bekostning av den samlede 
opptaksrammen på lektorprogrammet i fremmedspråk. Fakultetet ønsker imidlertid å 
opprettholde rammen på lektorutdanningen i engelsk og ønsker tilførsel av studieplasser til 
lektorutdanningen for å få til dette. Vi ber derfor om å få omdisponere 50 PPU-plasser til 10 
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lektorplasser som kan tildeles lektorprogrammet i fremmedspråk, studieretning i 
spansk/engelsk. De økonomiske konsekvensene av dette må klargjøres.»¨ 
Se vedlegg innspill fra HF) 

Det psykologiske fakultet foreslår at 51 ettårige PPU plasser omgjøres til 17 bachelorplasser 
innen spesialpedagogikk. Det er ut fra ønske om å flytte studieplasser fra studieprogram med 
lav utnyttelsesgrad til studieprogram med god søkning og som samtidig har relevans i 
skolen. Regjeringen bestemte våren 2019 at den lovfestede retten til å få spesialpedagogisk 
hjelp og spesialundervisning skal videreføres. Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore 
Sanner uttalte i en pressemelding i juni 2019 at barn og elever med behov for særskilt 
tilrettelegging skal få bedre støtte, og at det skal sikres at hjelpen i hovedsak gis av 
pedagoger eller spesialpedagoger. I Stortingsmelding 21 (2016–2017)’Lærelyst – tidlig 
innsats og kvalitet i skolen’, signaliserer departementet at det skal iverksettes tiltak for å sikre 
at skolene har personale med spesialpedagogisk kompetanse, der økt satsning på utdanning 
i spesialpedagogikk blir vektlagt.  

Tabell 3 Antall øremerkede studieplasser i tilknytning til PPU etter omdisponering 
Studieplasser, type Antall Kategori 
PPU Heltid 104 (100) D 
PPU Deltid 0 D 

Ny opptaksramme for PPU som følge av de foreslåtte tiltakene  
Opptaksrammen for PPU vil, dersom de foreslåtte tiltakene gjennomføres, reduseres 
vesentlig over en periode fra 2020 til 2024. Det har ikke vært egen dialog mellom fakultetene 
med hensyn til hvordan reduksjonen på PPU skal fordeles i form av hvilke 
fag/didaktikkområder som skal tilbys eller hvor stor opptaksrammen på de ulike fagene skal 
være innenfor ny total opptaksramme på PPU. Dette må det tas stilling til dersom de 
foreslåtte tiltakene vedtas og gjennomføres 

Det samfunnsvitenskapelige fakultet og lektorutdanningen 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet har i mange år ytret ønske om å etablere en femårig 
lektorutdanning innen sosiologi. Det er allerede utviklet en studieplan/studieretning, men 
fakultetet har sagt at de har behov for nye fullfinansierte studieplasser for å kunne starte opp 
studiet (2017/5062). I tillegg har SV-fakultetet signalisert at de trenger å ansette ytterligere 
én fagdidaktiker samt en 50% administrativ stilling for å kunne drive et slikt studieprogram. 

En intern omfordeling av studieplasser slik det foreslås her kunne være et insentiv for å 
starte opp studieprogrammet. Det er likevel viktig å beholde en viss andel studieplasser på 
PPU i samfunnsfagene. Dette fordi 1/3 av de studentene som i dag tar PPU har fått opptak 
med ett av samfunnsfagene i kombinasjon med et humanistisk fag.  
. 
På bakgrunn av omfordelingen presentert over vil SV-fakultetet kunne få 7 studieplasser på 
femårig lektorprogram. SV-fakultetet har signalisert at de ønsker å opprette 20 fullfinansierte 
studieplasser. Derfor vil omdisponeringen av studieplasser ikke være tilstrekkelig, og det vil 
være nødvendig med ytterligere finansiering for de resterende 13 studieplassene. (se 
vedlegg vedrørende omdisponeringer fra SV- fak). For ytterligere informasjon utover dette 
henviser vi til sak 2017/5062 og til fakultetsstyresak ved SV med referanse 2017/4193. 
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Økonomiske konsekvenser av de foreslåtte tiltakene  
Omfordeling av studieplasser har konsekvenser for fakultetenes basistildeling. De 
økonomiske konsekvensene av de foreslåtte tiltakene må derfor utredes og justeres, og ny 
økonomimodell implementeres parallelt med en eventuell iverksettelse av de foreslåtte 
tiltakene. 
Universitetsstyret har knesatt et prinsipp ved omfordelingen av studieplassene som ble gjort i 
styresak 98/19 Budsjett or Universitetet i Bergen 2020 gjennom at det trekkes 
basisfinansiering for 10 studieplasser på PPU per år i perioden 2020- 2024.  
Praktisk pedagogisk utdanning (PPU) er et ett-årig tilbud til søkere med fullført mastergrad 
innenfor et undervisningsfag der UiB tilbyr fagdidaktikk. Fullført utdanning gir 
lektorkompetanse. I 2019 viste søkertallene til PPU at UIB ikke ville fylle studieplassene. Det 
ble derfor besluttet at MN og HF kunne omgjøre PPU- plasser mot en økning på 5 plasser til 
hvert fakultet som skulle benyttes til de integrerte lektorprogrammene: PPU plassene 
finansieres 50/50 mellom pedagogikk og fagdidaktikk, noe som gir en omfordeling av midler 
fra PSYK til HF og MN. I tillegg til basisfinansiering styrkes denne omfordelingen som følge 
av relativt mindre praksisdel i de 5-årige programmene. Fordelingen som gitt i tabellen under 
er innarbeidet i budsjett 2020 (hentet fra universitetsstyresak om budsjettfordeling 2020 s 33-
34). 

Tabell 4 omgjøring av PPU- Plasser 

Fakultet Basis Praksis Sum 
HF 75 132 207 
MN 75 132 216 
PSYK -150 -150
Praksis -264 -264
Sum 0 0 

Tall i 1000 kroner 
Endringen med trekk i basis vil skje gradvis i endringsperioden 2020- 2024 hvor det trekkes 
10 PPU plasser per år (forskjellen mellom ettårige og femårige studieplasser) Samlet 
budsjett er – 750.000 for PF, mens MN og HF tilføres henholdsvis 375.000 kroner hver i 
samme periode. 

Universitetsledelsen vil vurdere ytterligere omfordeling av PPU- studieplasser og ber om 
fullmakt til å foreta slik omfordeling gitt at KD gir sitt samtykke. 

Behov for justert økonomimodell på integrert lektorutdanning 
Omgjøring av studieplasser berører basisfinansiering. De integrerte lektorutdanningene har 
ikke tilsvarende fordeling av midler som PPU har. Det psykologiske fakultet ser det derfor 
som helt nødvendig at det utredes og etableres en justert økonomimodell for lektorutdanning. 
En slik økonomimodell kan med fordel legges etter samme prinsipp som allerede gjøres for 
PPU. 
Økonomimodellen for PPU bygger på det faktum at 50% er knyttet til pedagogikk, mens de 
andre 50% er knyttet til fagdidaktikk. Derav fordeles midlene (basis, studiepoengsproduksjon 
og kandidatmidler) 50/50. 
Dersom samme prinsipp legges til grunn for den integrerte lektorutdanningen så utgjør 
pedagogikk 10% av undervisningen, mens fag og fagdidaktikk utgjør de resterende 90% av 
undervisningen på de ulike studieretningene.  Det betyr at Det psykologiske fakultet bør ha 
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10% av basis, studiepoengsproduksjon og kandidatmidler for alle studieplasser knyttet til 
integrert lektorutdanning. 
Alle praksiskostnader trekkes av basisfinansieringen på studieplassene sammen med 
konsernbidraget til UIB sentralt før videre fordeling til fakultetene.  

Behov for ytterligere avklaringer og tidslinje for videre arbeid  
I ett av vedleggene er det angitt opptaksramme for PPU fordelt på fakultet både før og etter 
en eventuell omdisponering av studieplasser. En endelig fordeling av intern opptaksramme 
knyttet til hvert fakultet må selvsagt gjøres i samråd med de andre fakultetene. Oversiktene i 
vedlegg 3 og 4 er bare ment å gi en tentativ oversikt over hvordan reduksjonen i opptaket til 
PPU kan se ut. 
Hvorvidt PPU deltid skal legges ned som studieprogram må endelig avklares i samråd med 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet i løpet av 2020. Det er uansett en felles 
tilrådning fra både MN og PSYK at PPU deltid ikke lyses ut i 2020. 

Videre framover så håper vi: 
1) At brevet her med innspillene kan legges frem for styringsgruppen for lektorutdanning

i forkant av at universitetsstyret skal melde inn studieprogram og dimensjonering for
studieåret 2020- 2021

2) At Kunnskapsdepartementet gir UIB anledning til å omdisponere øremerkede
studieplasser

3) At basisfinansieringen mellom fakultetene blir minst mulig berørt som følge av
omdisponeringen av studieplasser, og at det sikres at hvert fakultet har forutsigbarhet
i forhold til finansiering.

4) At det utarbeides en justert økonomimodell for integrert lektorutdanning 5- LU som
kan tre i kraft parallelt med eventuelle interne omdisponeringer av studieplasser

5) At det oppnås enighet innen 1. februar 2020 slik at vi samlet sett lyser ut våre
studieprogram med riktige opptaksrammer.

6) At fordelingen mellom fakultetene av de gjenværende studieplassene på PPU blir
avklart

Dette brevet er skrevet ut fra den bestillingen som Det psykologiske fakultet fikk i dialogmøte 
med UiB ledelsen 16. oktober 2019.  Våre forslag og tilrådninger er utarbeidet ut fra hva vi 
mener er best utnyttelse av studieplassene for UIB samlet sett i forhold til samfunnsoppdrag 
og myndighetskrav.  
Det er selvsagt ikke enighet om alle veivalg innen lektorutdanningen, men innspillene er i 
stor grad utarbeidet i samråd med de andre involverte fakultetene, særlig HF og MN. 

Vennlig hilsen 

Bente Wold 
dekan Ørnulf Lillestøl  

    fakultetsdirektør 
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Vedlegg 
1 Fagkombinasjoner fakultet 2014-2017 
2 Innspill fra HF 
3 Innspill vedrørende SV fak 
4 Tentativ Opptaksramme etter refordeling av studieplasser 

Kopi 
Økonomiavdelingen 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Institutt for pedagogikk 
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Fakultet Antall Andel Antall med 104 Forskjell
HF 153 61% 63 90
MN 37 15% 15 22
SV 46 18% 19 27
PSYK 15 6% 6 9
Antall studenter totalt 251 100% 104 147

Studieplasser fordelt på fakultet
Med 251 totalt
Med 104 totalt
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Emnekartlegging 

Fakultetet ønsker å kartlegge i hvilken grad de generelle ferdighetene og kompetansene 
samarbeid, informasjonskompetanse og etikk, samt  muntlig og skriftlig 
kommunikasjon er inkludert i emnene som inngår i studieprogrammene ved fakultetet. 

Hensikten med dette spørreskjemaet er ikke å vurdere emnet, men å kartlegge innholdet 
av generelle ferdigheter og kompetanse i emnet. Kartleggingen vil gjøre at innholdet i 
emnet lettere kan ses i sammenheng med andre emner som inngår i samme 
studieprogram. Ved å kartlegge undervisning og vurdering i emnet, kan programstyret få 
mer kunnskap om studentene oppnår det forventede læringsutbyttet på 
studieprogrammet. 

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

Ta gjerne kontakt med studieadministrasjonen ved ditt institutt eller 
birthe.gjerdevik@uib.no dersom du spørsmål. 

Emnekode 
_____ 

Navn på emneansvarlig 
_____ 

Læringsutbytte 

Informasjon gitt i denne delen vil gjøre det mulig for programstyret å kartlegge hvordan 
hvert enkelt emne bidrar til programmets forventede læringsutbytte. 

Læringsutbytte 1: Informasjonskompetanse og etikk 
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Informasjonskompetanse er et samlebegrep for ferdigheter som er nødvendig for å 
innhente og behandle informasjon på en effektiv og etisk forsvarlig måte. Slike ferdigheter 
henger sammen med kildeforståelse og kildevurdering, akademisk skriving og kritisk 
tenkning. 

Hvilke elementer av informasjonskompetanse og etikk undervises på emnet, og hvor 
stor del er det av emnet? 

En liten del av 
emnet 

I noen grad en del 
av emnet 

En stor del av 
emnet 

Ikke en del av 
emnet/ikke 

relevant 

Kjenne til regler for copyright, 
kildebruk og sitering av tekst 
og bilde 

(1) (2) (3) (4)

Kjenne til ulike kildetyper (1) (2) (3) (4)

Anvende ulike format for å 
sitere forskjellige kilder (bok, 
artikkel, nett, grå litteratur 
osv) 

(1) (2) (3) (4)

Trene kritisk blikk på 
presentasjoner, figurer, 
datanalyse 

(1) (2) (3) (4)

Avgrenset litteratursøk basert 
på forfatternavn eller tittel 

(1) (2) (3) (4)

Åpent litteratursøk med 
kombinasjoner av ord, bruk 
av databaser 

(1) (2) (3) (4)

Ha kjennskap til sentrale 
oppslagsverk i faget 

(1) (2) (3) (4)

Kunne referere til en 
vitenskapelig tekst (artikkel, 
bok, m.m.) 

(1) (2) (3) (4)
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En liten del av 
emnet 

I noen grad en del 
av emnet 

En stor del av 
emnet 

Ikke en del av 
emnet/ikke 

relevant 

Lage litteraturliste, kunne 
følge referansestiler som er 
vanlige innenfor fagmiljøet 

(1) (2) (3) (4)

Bruke referanseverktøy 
(spesielt ved 
bacheloroppgave) 

(1) (2) (3) (4)

Lese vitenskapelig tekst (1) (2) (3) (4)

Gjengi funn fra artikler som er 
relevant 

(1) (2) (3) (4)

Bevisstgjøring, standpunkt og 
perspektiv 

(1) (2) (3) (4)

Ha kjennskap til og kunne 
gjenkjenne faglighet 

(1) (2) (3) (4)

På hvilket nivå/dybde lærer studentene informasjonskompetanse og etikk? 

Nivået eller dybden beskrives slik: 

Introduksjon 

Studentene jobber på grunnivå, arbeider med grunnleggende elementer, teknikker eller 
metoder for læringsutbyttet. Dette er trolig første introduksjon til dette på universitetsnivå. 

Forsterkning 

Studentene bruker ferdigheter og kunnskap fra introduksjonsnivået til å utvikle større 
kompetanse. Nivået er på mellomnivå, og studentene har hatt trening og erfaring fra dette 
området tidligere. 
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Mestre 

Studentene lærer å utføre læringsutbytte på et nivå som forventes av noen som fullfører 
sin grad. Studentene har jobbet mye med dette tidligere i studiene. 

Vurderingen av hvilket nivå emnet dekker vil være en subjektiv vurdering. 

Introduksjon Forsterkning Mestre 
Ikke en del av 

emnet/ikke 
relevant 

Kjenne til regler for copyright, 
kildebruk og sitering av tekst 
og bilde 

(1) (2) (3) (4)

Kjenne til ulike kildetyper (1) (2) (3) (4)

Anvende ulike format for å 
sitere forskjellige kilder (bok, 
artikkel, nett, grå litteratur 
osv) 

(1) (2) (3) (4)

Trene kritisk blikk på 
presentasjoner, figurer, 
datanalyse 

(1) (2) (3) (4)

Avgrenset litteratursøk basert 
på forfatternavn eller tittel 

(1) (2) (3) (4)

Åpent litteratursøk med 
kombinasjoner av ord, bruk 
av databaser 

(1) (2) (3) (4)

Ha kjennskap til sentrale 
oppslagsverk i faget 

(1) (2) (3) (4)

Kunne referere til en 
vitenskapelig tekst (artikkel, 
bok, m.m.) 

(1) (2) (3) (4)

Lage litteraturliste, kunne 
følge referansestiler som er 
vanlige innenfor fagmiljøet 

(1) (2) (3) (4)
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Introduksjon Forsterkning Mestre 
Ikke en del av 

emnet/ikke 
relevant 

Bruke referanseverktøy 
(spesielt ved 
bacheloroppgave) 

(1) (2) (3) (4)

Lese vitenskapelig tekst (1) (2) (3) (4)

Gjengi funn fra artikler som er 
relevant 

(1) (2) (3) (4)

Bevisstgjøring, standpunkt og 
perspektiv 

(1) (2) (3) (4)

Ha kjennskap til og kunne 
gjenkjenne faglighet 

(1) (2) (3) (4)

For emnet som helhet: på 
hvilket nivå lærer studentene 
informasjonskompetanse og 
etikk? 

(1) (2) (3) (4)

Andre typer informasjonskompetanse og etikk/andre kommentarer 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

Et læringsutbytte kan inngå på ulike måter i et emne. Eksempler kan være: 

Ved å undervise: Du bruker tid i undervisningen og forklarer et konsept, teknikk, 
bakgrunn, etc. 
Ved at studentene trener eller praktiserer: Du ber studentene utføre en teknikk eller 
mestre et konsept relatert til læringsutbyttet (demonstrasjon, gruppearbeid, labjournal, 
gruppeøvelse, etc.). Praktisk anvendelse av kunnskap gjennom bestemte teknikker eller 
metoder. 
Ved å vurdere: Du vurderer studentene ved å observere eller måle et visst nivå på 
beherskelse av læringsutbyttet (observasjon, eksamen, skriftlig arbeid, muntlig 
presentasjon, obligatorisk arbeid etc.). 
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Undervises informasjonskompetanse og etikk? Har studentene praktiske øvelser og 
aktiviteter knyttet til dette? Vurderes det på hvilket nivå studentene behersker det? 
(Flere svar er mulig) 
(1)  Det blir undervist

(2)  Det blir praktisert

(3)  Det blir vurdert

(4)  Ikke aktuelt for dette emnet

Hvilke undervisningsformer eller læringsaktiviteter benyttes for å undervise i 
informasjonskompetanse og etikk?  
(1)  Forelesninger

(2)  Labøvelser

(3)  Gruppearbeid

(4)  Diskusjoner i gruppe

(5)  Individuelt arbeid med veiledning

(6)  Feltarbeid

(7)  Ikke relevant

(8)  Annet _____

Hvordan vurderes nivået på oppnåelse av læringsutbyttet informasjonskompetanse og 
etikk? Er det en del av obligatoriske aktiviteter eller vurderingsformen 
(karaktergivende) på emnet? 
(1)  Det er en del av obligatoriske aktiviteter

(2)  Det er en del av den karaktergivende vurderingsformen på emnet

(3)  Det er ikke en del av obligatorisk aktivitet eller vurderingform

(4)  Annet _____

Læringsutbytte 2: Muntlig og skriftlig kommunikasjon 

Vitenskapelige tekster, opplæring i akademisk skriving og muntlige presentasjoner kan 
bidra til studentenes forståelse av fagstoffet, og er også en viktig ferdighet i arbeidslivet. 
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Dette kan være ulike typer skriftlige arbeider som labjournal, artikkel, skriftlige 
innleveringer, bacheloroppgave etc. 

Hvilken type skriving og muntlig kommunikasjon utfører studentene på emnet, og 
hvor stor del er det av emnet? 

En liten del av 
emnet 

I noen grad en del 
av emnet 

En stor del av 
emnet 

Ikke en del av 
emnet/ikke 

relevant 

Definere og bruke fagbegrep i 
tekst 

(1) (2) (3) (4)

Argumentere og sammenfatte 
perspektiv fra ulike kilder 

(1) (2) (3) (4)

Disponere en faglig tekst og 
sørge for god språklig flyt 

(1) (2) (3) (4)

Gi tilbakemelding på 
medstudenters tekst (peer-
review) 

(1) (2) (3) (4)

Bruke IMRaD-formatet 
(Introduction – Methods – 
Results - and Discussion) ved 
skriving av tekster 

(1) (2) (3) (4)

Introdusere tema og 
problemstilling 

(1) (2) (3) (4)

Beskrive materiale og metode (1) (2) (3) (4)

Presentasjon av resultater i 
figurer og tekst 

(1) (2) (3) (4)

Diskusjon av resultater, funn 
og observasjoner 

(1) (2) (3) (4)

Presentere faglige tema 
muntlig 

(1) (2) (3) (4)

Kunne muntlig diskutere 
aktuelle/anvendte faglige 
problemstillinger 

(1) (2) (3) (4)

Bruke fagstoff til å 
kommunisere muntlig i 
praksissammenheng 

(1) (2) (3) (4)
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På hvilket nivå/dybde lærer studentene skriving og muntlig kommunikasjon? 

Nivået eller dybden beskrives slik: 

Introduksjon 

Studentene jobber på grunnivå, arbeider med grunnleggende elementer, teknikker eller 
metoder for læringsutbyttet. Dette er trolig første introduksjon til dette på universitetsnivå. 

Forsterkning 

Studentene bruker ferdigheter og kunnskap fra introduksjonsnivået til å utvikle større 
kompetanse. Nivået er på mellomnivå, og studentene har hatt trening og erfaring fra dette 
området tidligere. 

Mestre 

Studentene lærer å utføre læringsutbytte på et nivå som forventes av noen som fullfører 
sin grad. Studentene har jobbet mye med dette tidligere i studiene. 

Vurderingen av hvilket nivå emnet dekker vil være en subjektiv vurdering. 

Introduksjon Forsterkning Mestre 
Ikke en del av 

emnet/ikke 
relevant 

Definere og bruke fagbegrep i 
tekst 

(1) (2) (3) (4)
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Introduksjon Forsterkning Mestre 
Ikke en del av 

emnet/ikke 
relevant 

Argumentere og sammenfatte 
perspektiv fra ulike kilder 

(1) (2) (3) (4)

Disponere en faglig tekst og 
sørge for god språklig flyt 

(1) (2) (3) (4)

Gi tilbakemelding på 
medstudenters tekst (peer-
review) 

(1) (2) (3) (4)

Bruke IMRaD-formatet 
(Introduction – Methods – 
Results - and Discussion) ved 
skriving av tekster 

(1) (2) (3) (4)

Introdusere tema og 
problemstilling 

(1) (2) (3) (4)

Beskrive materiale og metode (1) (2) (3) (4)

Presentasjon av resultater i 
figurer og tekst 

(1) (2) (3) (4)

Diskusjon av resultater, funn 
og observasjoner 

(1) (2) (3) (4)

Presentere faglige tema 
muntlig 

(1) (2) (3) (4)

Kunne muntlig diskutere 
aktuelle/anvendte faglige 
problemstillinger 

(1) (2) (3) (4)

Bruke fagstoff til å 
kommunisere muntlig i 
praksissammenheng 

(1) (2) (3) (4)

For emnet som helhet: på 
hvilket nivå lærer studentene 
skriftlig og muntlig 
kommunikasjon? 

(1) (2) (3) (4)

Andre typer skriving og muntlig kommunikasjon/andre kommentarer 
________________________________________ 
________________________________________ 
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________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 
________________________________________ 

Et læringsutbytte kan inngå på ulike måter i et emne. Eksempler kan være: 

Ved å undervise: Du bruker tid i undervisningen og forklarer et konsept, teknikk, 
bakgrunn, etc. 
Ved at studentene trener eller praktiserer: Du ber studentene utføre en teknikk eller 
mestre et konsept relatert til læringsutbyttet (demonstrasjon, gruppearbeid, labjournal, 
gruppeøvelse, etc.). Praktisk anvendelse av kunnskap gjennom bestemte teknikker eller 
metoder. 
Ved å vurdere: Du vurderer studentene ved å observere eller måle et visst nivå på 
beherskelse av læringsutbyttet (observasjon, eksamen, skriftlig arbeid, muntlig 
presentasjon, obligatorisk arbeid etc.). 

Undervises skriving og muntlig kommunikasjon? Har studentene praktiske øvelser og 
aktiviteter knyttet til skriving og muntlig kommunikasjon? Vurderes det på hvilket nivå 
studentene behersker dette? (Flere svar er mulig) 
(1)  Det blir undervist

(2)  Det blir praktisert

(3)  Det blir vurdert

(4)  Ikke aktuelt for dette emnet

Hvilket format er det på eventuelle innleveringer og oppgaver på emnet? 
(2)  De svarer på spørsmål

(1)  IMRaD (Introduction – Method - Results – and – Discussion)

(3)  De løser oppgaver

(4)  Annet _____

Dersom studentene bruker IMRaD-formatet(Introduction – Method - Results – and – 
Discussion): Hvilke deler er vektlagt i oppgavene i dette emnet? 
(1)  Introduksjon
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(2)  Metode

(3)  Resultater

(4)  Diskusjon

(5)  Alle

Kreves det at studentene skal finne kilder selv? 
(1)  Ja

(2)  Nei

(3)  Ikke relevant for emnet

(4)  Andre kommentarer _____

Kreves det at studentene skal skrive referanseliste? 
(1)  Ja

(2)  Nei

(3)  Ikke relevant for emnet

(4)  Andre kommentarer _____

Hvilke undervisningsformer eller læringsaktiviteter benyttes for å undervise skriving 
og muntlig kommunikasjon? 
(1)  Forelesninger

(2)  Labøvelser

(3)  Gruppearbeid

(4)  Diskusjoner i gruppe

(5)  Individuelt arbeid med veiledning

(6)  Feltarbeid

(7)  Ikke relevant

(8)  Annet _____

Hvordan vurderes nivået på oppnåelse av læringsutbyttet skriving og muntlig 
kommunikasjon? Er det en del av obligatoriske aktiviteter eller vurderingsformen 
(karaktergivende) på emnet? 
(1)  Det er en del av obligatoriske aktiviteter

(2)  Det er en del av den karaktergivende vurderingsformen på emnet

(3)  Det er ikke en del av obligatorisk aktivitet eller vurderingform

(4)  Annet _____
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Læringsutbytte 3: Samarbeid 

Samarbeid som ferdighet kan læres og trenes på ulike måter, og kan inkludere samarbeid 
i forskjellige former, fra kortvarige gruppearbeid til team- og prosjektarbeid over lengre tid. 

Hvilken type samarbeid deltar studentene i på emnet, og hvor stor del er det av 
emnet? 

En liten del av 
emnet 

I noen grad en del 
av emnet 

En stor del av 
emnet 

Ikke en del av 
emnet/ikke 

relevant 

Delta i prosess, være villig til 
å bidra i en gruppe (planlegge 
og gjennomføre 
gruppearbeid) 

(1) (2) (3) (4)

Gi tilbakemeldinger på 
hverandres resonnement og 
løsningsforslag 

(1) (2) (3) (4)

Diskutere spørsmål og 
konkrete problemstillinger i 
grupper 

(1) (2) (3) (4)

Gjennomføre gruppeprosjekt 
med sammensatte 
problemstillinger og løsninger 

(1) (2) (3) (4)

Ansvar for oppfølging av 
oppgaver og organisering av 
grupper 

(1) (2) (3) (4)

Gi tilbakemelding på 
medstudenters 
gruppeoppgaver 

(1) (2) (3) (4)

Utvikle små 
forskningsprosjekter i grupper 

(1) (2) (3) (4)

Jobbe i tverrfaglig grupper (1) (2) (3) (4)

Løse anvendte 
problemstillinger og 

(1) (2) (3) (4)
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En liten del av 
emnet 

I noen grad en del 
av emnet 

En stor del av 
emnet 

Ikke en del av 
emnet/ikke 

relevant 

gjennomføre mindre 
forskningsprosjekt i grupper 

Vurdere medstudenters 
skriftlige og muntlige arbeid 

(1) (2) (3) (4)

Anvende teknikker og 
metoder for å jobbe effektivt i 
team 

(1) (2) (3) (4)

På hvilket nivå/dybde lærer studentene samarbeid? 

Nivået eller dybden beskrives slik: 

Introduksjon 

Studentene jobber på grunnivå, arbeider med grunnleggende elementer, teknikker eller 
metoder for læringsutbyttet. Dette er trolig første introduksjon til dette på universitetsnivå. 

Forsterkning 

Studentene bruker ferdigheter og kunnskap fra introduksjonsnivået til å utvikle større 
kompetanse. Nivået er på mellomnivå, og studentene har hatt trening og erfaring fra dette 
området tidligere. 

Mestre 

Studentene lærer å utføre læringsutbytte på et nivå som forventes av noen som fullfører 
sin grad. Studentene har jobbet mye med dette tidligere i studiene. 
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Vurderingen av hvilket nivå emnet dekker vil være en subjektiv vurdering. 

Introduksjon Forsterkning Mestre 
Ikke en del av 

emnet/ikke 
relevant 

Delta i prosess, være villig til 
å bidra i en gruppe (planlegge 
og gjennomføre 
gruppearbeid) 

(1) (2) (3) (4)

Gi tilbakemeldinger på 
hverandres resonnement og 
løsningsforslag 

(1) (2) (3) (4)

Diskutere spørsmål og 
konkrete problemstillinger i 
grupper 

(1) (2) (3) (4)

Gjennomføre gruppeprosjekt 
med sammensatte 
problemstillinger og løsninger 

(1) (2) (3) (4)

Ansvar for oppfølging av 
oppgaver og organisering av 
grupper 

(1) (2) (3) (4)

Gi tilbakemelding på 
medstudenters 
gruppeoppgaver 

(1) (2) (3) (4)

Utvikle små 
forskningsprosjekter i grupper 

(1) (2) (3) (4)

Jobbe i tverrfaglig grupper (1) (2) (3) (4)

Løse anvendte 
problemstillinger og 
gjennomføre mindre 
forskningsprosjekt i grupper 

(1) (2) (3) (4)

Vurdere medstudenters 
skriftlige og muntlige arbeid 

(1) (2) (3) (4)

Anvende teknikker og 
metoder for å jobbe effektivt i 
team 

(1) (2) (3) (4)
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Introduksjon Forsterkning Mestre 
Ikke en del av 

emnet/ikke 
relevant 

For emnet som helhet: på 
hvilket nivå lærer studentene 
samarbeid? 

(1) (2) (3) (4)

Andre typer samarbeid studentene deltar i/utfyllende kommentarer 
_____ 

Læringsutbytte kan inngå på ulike måter i et emne. Eksempler kan være: 

• Ved å undervise: Du bruker tid i undervisningen og forklarer et konsept, teknikk,
bakgrunn, etc.

• Ved at studentene trener eller praktiserer: Du ber studentene utføre en teknikk eller
mestre et konsept relatert til læringsutbyttet (demonstrasjon, gruppearbeid, labjournal,
gruppeøvelse, etc.). Praktisk anvendelse av kunnskap gjennom bestemte teknikker eller
metoder.

• Ved å vurdere: Du vurderer studentene ved å observere eller måle et visst nivå på
beherskelse av læringsutbyttet (observasjon, eksamen, skriftlig arbeid, muntlig
presentasjon, obligatorisk arbeid etc.).

Undervises samarbeid? Har studentene praktiske øvelser og aktiviteter knyttet til 
samarbeid? Vurderes det på hvilket nivå studentene behersker samarbeid? (Flere svar 
er mulig) 
(1)  Det blir undervist

(2)  Det blir praktisert

(3)  Det blir vurdert

(4)  Ikke aktuelt for dette emnet
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Hvilke undervisningsformer eller læringsaktiviteter benyttes i emnet for å oppnå 
læringsutbyttet samarbeid? (Flere svar er mulig) 
(1)  Forelesninger

(2)  Labøvelser

(3)  Gruppearbeid

(4)  Diskusjoner i gruppe

(5)  Individuelt arbeid med veiledning

(6)  Feltarbeid

(7)  Ikke relevant

Hvordan vurderes nivået på oppnåelse av læringsutbyttet samarbeid? Er det en del av 
obligatoriske aktiviteter eller vurderingsformen (karaktergivende) på emnet? (Flere 
svar er mulig) 
(1)  Det er en del av obligatoriske aktiviteter

(2)  Det er en del av den karaktergivende vurderingsformen på emnet

(3)  Det er ikke en del av obligatorisk aktivitet eller vurderingform

(4)  Annet _____

Hvordan jobber studentene på emnet 

Inneholder emnet praktisk arbeid som labarbeid, feltarbeid, praktiske oppgaver osv. 

Hvilken type praktisk arbeid utfører studentene på emnet? (Flere svar er mulig) 
(1)  Labøvelser

(2)  Feltarbeid

(3)  Praktiske oppgaver og problemløsning

(4)  Prosjektoppgave

(5)  Ikke aktuelt på emnet

(6)  Annet _____
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Er det praktiske arbeidet studentene utfører studentene basert på en oppskrift eller 
bidrar studentene med design/til å utarbeide prosjektet? 
(1)  Basert på oppskrift

(2)  Studentene bidrar med design/utforming

(3)  Ikke aktuelt på emnet

(4)  Annet _____

Hvor stor del av emnet består av forelesninger, praktisk arbeid, labøvelser, feltarbeid 
osv. 

0% 10% 20% 30% 50% 40% 60% 70% 80% 90% 100% 

Forelesning (1) (2)  (3)  (4)  (6)  (5)  (7)  (8)  (9) 
(10) 

 

(11) 

 

Gruppeøvelser/kollokive (1) (2)  (3)  (4)  (6)  (5)  (7)  (8)  (9) 
(10) 

 

(11) 

 

Seminarundervisning (1) (2)  (3)  (4)  (6)  (5)  (7)  (8)  (9) 
(10) 

 

(11) 

 

Labøvelser (1) (2)  (3)  (4)  (6)  (5)  (7)  (8)  (9) 
(10) 

 

(11) 

 

Regneverksted (1) (2)  (3)  (4)  (6)  (5)  (7)  (8)  (9) 
(10) 

 

(11) 

 

Feltarbeid (1) (2)  (3)  (4)  (6)  (5)  (7)  (8)  (9) 
(10) 

 

(11) 

 

Andre typer / kommentar 
_____ 

Hvilken vurderingsform brukes på emnet (karaktergivende)? (Flere svar er mulig) 
(1)  Skriftlig skoleeksamen

(2)  Muntlig eksamen

(3)  Hjemmeeksamen

(4)  Mappevurdering

(5)  Veiledet oppgave

(6)  Ikke-veildet oppgave

(7)  Labrapport

(8)  Feltarbeid/tokt

(9)  Praksis
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(10)  Fremmøte

(11)  Annet _____

Er det andre ferdigheter eller generell kompetanse det er fokus på i emnet. Eventuelt 
andre kommentarer? 
_____ 

Takk for at du svarte på undersøkelsen! Trykk på knappen Avslutt for å fullføre og sende 
inn dine svar. 
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Emnekode
Informasjonskompetanse og etikk
Kildekritikk, kildeforståelse, plagiat - innhold i studieprogrammet

Kjenne til regler for copyright, kildebruk og sitering av tekst og bilde
Kjenne til ulike kildetyper 
Anvende ulike format for å sitere forskjellige kilder (bok, artikkel, nett, grå litteratur osv)
Trene kritisk blikk på presentasjoner, figurer, datanalyse 

Litteratursøk - innhold i studieprogrammet
Avgrenset litteratursøk basert på forfatternavn eller tittel
Åpent litteratursøk med kombinasjoner av ord, bruk av databaser
Ha kjennskap til sentrale oppslagsverk i faget

Referansehåndtering - innhold i studieprogrammet
Kunne referere til en vitenskapelig tekst (artikkel, bok, m.m.)
Lage litteraturliste, kunne følge referansestiler som er vanlige innenfor fagmiljøet
Bruke referanseverktøy (spesielt ved bacheloroppgave)

Vitenskapelige tekster - innhold i studieprogrammet
Lese vitenskapelig tekst
Gjengi funn fra artikler som er relevant 
Bevisstgjøring, standpunkt og perspektiv
Ha kjennskap til og kunne gjenkjenne faglighet

For emnet som helhet: på hvilket nivå lærer studentene informasjonskompetanse og etikk?
Undervises informasjonskompetanse og etikk? Har studentene praktiske øvelser og aktiviteter knyttet til 
dette? Vurderes det på hvilket nivå studentene behersker det?
Hvilke undervisningsformer eller læringsaktiviteter benyttes for å undervise i informasjonskompetanse og 
Hvordan vurderes nivået på oppnåelse av læringsutbyttet informasjonskompetanse og etikk? Er det en del 
av obligatoriske aktiviteter eller vurderingsformen (karaktergivende) på emnet?
Muntlig og skriftlig kommunikasjon
Anvende et presist naturfaglig språk med klar begrepsbruk og tydelig argumentasjon - innhold i studieprogrammet

Definere og bruke fagbegrep i tekst
Argumentere og sammenfatte perspektiv fra ulike kilder
Disponere en faglig tekst og sørge for god språklig flyt 
Gi tilbakemelding på medstudenters tekst (peer-review)

Sjangerkrav og IMRaD-formatet som basis for vitenskapelig kommunikasjon - innhold i studieprogrammet
Introdusere tema og problemstilling
Beskrive material og metode 
Presentasjon av resultater i figurer og tekst
Diskusjon av resultat, funn og obervasjoner

Muntlig kommunikasjon  - innhold i studieprogrammet
Presentere faglige tema muntlig
Kunne diskutere aktuelle/anvendte faglige problemstillinger
Bruke fagstoff til å kommunisere i praksissammenheng

For emnet som helhet: på hvilket nivå lærer studentene skriftlig og muntlig kommunikasjon?
Undervises skriving og muntlig kommunikasjon? Har studentene praktiske øvelser og aktiviteter knyttet til 
dette? Vurderes det på hvilket nivå studentene behersker det?
Hvilke undervisningsformer eller læringsaktiviteter benyttes for å undervise skriving og muntlig kommunikasjon?
Hvordan vurderes nivået på oppnåelse av læringsutbyttet skriving og muntlig kommunikasjon? Er det en 
del av obligatoriske aktiviteter eller vurderingsformen (karaktergivende) på emnet?
Samarbeid

I: introdusere, F: forsterke, M: mestre 
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Samhandling, ansvar og rettigheter i gruppe - innhold i studieprogrammet
Delta i prosess, være villig til å bidra i en gruppe (planlegge og gjennomføre gruppearbeid)
Gi tilbakemeldinger på hverandres resonnement og løsningsforslag
Diskutere spørsmål og konkrete problemstillinger

Problemløsningsoppgaver og mindre prosjekter i grupper - innhold i studieprogrammet
Gjennomføre gruppeprosjekt med sammensatte problemstillinger og løsninger
Ansvar for oppfølging av oppgaver og organisering av grupper 
Gi tilbakemelding på medstudenters gruppeoppgaver

Prosjektarbeid i grupper - innhold i studieprogrammet
Utvikle små forskningsprosjekter i grupper
Jobbe i tverrfaglig grupper i ex.phil.
Løse anvendte problemstillinger og gjennomføre mindre forskningsprosjekt i grupper
Vurdere medstudenters skriftlige og muntlige arbeid 
Anvende teknikker og metoder for å jobbe effektivt i team

For emnet som helhet: på hvilket nivå lærer studentene samarbeid?
Undervises samarbeid? Har studentene praktiske øvelser og aktiviteter knyttet til dette? Vurderes det på 
hvilket nivå studentene behersker det?
Hvilke undervisningsformer eller læringsaktiviteter benyttes for å undervise I samarbeid? 
Hvordan vurderes nivået på oppnåelse av læringsutbyttet samarbeid? Er det en del av obligatoriske 
aktiviteter eller vurderingsformen (karaktergivende) på emnet?
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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 2022økes med 44 000
Fra 2023økes med 65 000

Felles lektorutdanning*

Hva Merknad
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,- 2000 Avtale ut 20231
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,… 20 000
LU-leder på nasjonale LU/PPU-konferanser 20 000
Tilrettelegging i forbindelse med kortpraksis 
(ekstra grupper, e.l.) 5 000

Annet som fakultetet har dekket ?

320 000

* Instituttene dekker utgifter knyttet til egne emner og egne
Denne potten går til fellestiltak, enten pålagt eller godkjent av LU.
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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-naturvitskaplege fakultet 

Dette er eit UiB-internt notat som blir godkjent elektronisk i ePhorte 

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

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Realfagbygget, Allégt. 41 
Bergen 

Sakshandsamar 
Stine Beate Balevik 
55582067 

side 1 av 2

Til institutta 

Ber om fråsegn på bruk av MAT101 og MAT105 i studieprogram 
I Studiestyremøtet 18. Oktober vart det orientert om at MAT101 Brukarkurs i matematikk 
skal fortsette i sin opphavlege form (temabasert) og bygge på matematikk R1. Med bakgrunn i 
prosjektet for generiske ferdigheiter har Matematisk institutt utvikla ein ny versjon av MAT101 som 
har fått emnekoden MAT105. MAT105 vil byggje på R2 og undervisninga vert problembasert 
(emneskildring vedlagt).  

Fakultetet treng tilbakemelding frå alle studieprogram (bachelorprogram og integrerte 
masterprogram) som har MAT101 eller MAT111 i studieprogrammet i dag, om kva av dei følgjande 
alternativa dei ulike programma skal ha i studieplanen og kva semester dette skal gå: 

 Berre MAT101
 Berre MAT105
 Berre MAT111
 Val MAT101/MAT105
 Val MAT101/MAT111

Matematisk institutt  har utforma ein hjelpetekst, som skildrar hovudforskjellen på dei tre 
matematikkemna og som kan hjelpe alle fagmiljø til å gjere kvalifiserte val.  

Frist for tilbakemelding er 31. november. Vi ber om at svaret vert gitt via ePhorte. Eventuelle 
oppdaterte læringsutbytetekstar som følgje av eventuelle emnebyte kan leverast innan 
studieplanendringsfrist 01. mars 2020. 

Emneskildringar 
https://www.uib.no/emne/MAT101 
https://www.uib.no/emne/MAT111 
MAT105: sjå vedlegg 

Hjelpetekst frå det matematisk institutt: 

Bakgrunn 
..» nye MAT101 (“Matematikk for naturvitenskap MAT105”) går fra å være temabasert til i større grad 
å bli problembasert. Mange studenter ser ikke nytteverdien og koblingen mot eget fag, men ved å tilby 
god og aktuell undervisning med fagspesifikke oppgaver, og samtidig bygge broer mellom 

Referanse Dato 

2019/8064-STB 01.11.2019 
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side 2 av 2 

matematikkundervisningen og andre fagfelt, kan studenter overføre kunnskap til sine respektive 
fag.  Denne tilnærmingen blir mulig for studentene som har R2; med R1 (gamle MAT101) må tiden 
brukes til å hente studentene opp på et nivå der dette blir meningsfylt (f.eks. i MAT102). MAT105 går 
første gang høsten 2020.  

Vi tror at “Matematikk for naturvitenskap MAT105” er et særs godt emne for mange studieretninger, 
både de som nå har MAT101 og de som har MAT111.  Vi vil jobbe med å tilpasse eksempeltilfanget i 
løpet av våren og vil fokusere spesielt på de fagene som vil ha MAT105 som obligatorisk emne i sine 
planer. 

Kort om forskjellene og mulige emner studentene kan ta videre 

MAT101: bygger på R1, tradisjonell undervisning og tradisjonell matematikk. Etter MAT101 har 
studentene forkunnskaper til å ta MAT102, MAT121 og STAT101 (og mulig STAT100 og/eller 
STAT200), men egentlig ikke mer.  

MAT105: bygger på R2, men vil ha samme pensumbok som MAT101. Pensumforskjell fra MAT101: 
Utvider matematikken med innføring i differensiallikninger, lineær algebra og komplekse tall. Starter litt 
lengre ut i boka (starter høyere), men rekker da mer stoff/problemer og dypere inn i den delen av 
pensum som ikke er helt grunnleggende. Den største forskjellen fra MAT101/111 er at MAT105 vil ha 
problembasert undervisning med problemer fra naturvitenskap (Bio, Geo, Kjem), slik at studentene ser 
mer nytten i matematikken og velger oppgaver fra sitt eget fag. Det er fullt mulig å utvide dette med 
oppgaver innen f eks informatikk (Informasjonsteknologi) eller andre fag som tradisjonelt har hatt 
MAT111 obligatorisk, men der studentene ikke skal bygge på med MAT112-212 og dermed kan 
vurdere MAT105 som mer nyttig. Etter MAT105 har studentene forkunnskaper til å ta MAT102 (litt 
teori-overlapp, men ikke nok til studiepoengsoverlapp, og det blir gjennomgått forskjellig), MAT121, 
MAT131, MAT160, STAT101 og STAT110 (etter STAT110 kan det utvides med flere STAT-emner).    

MAT111: bygger på R2, tradisjonell undervisning. Eneste grunnkurs som gir forkunnskaper til å gå 
videre med MAT112 og MAT212 (Funksjoner av flere variable) og alle andre MAT-emner. 

Studiepoengsoverlapp 
• MAT101 + MAT111 gir 15 sp (5 sp overlapp), som tidligere
• MAT101 + MAT105 gir 10 sp (10 sp overlapp)
• MAT105 + MAT111 gir 15 sp (5 sp overlapp)

Venleg helsing 

Ingrid Christensen 
studiesjef Stine Beate Balevik 

seniorkonsulent 

Vedlegg 
1 Emnebeskrivelse MAT105 
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Emnekode: MAT105 

Emnebeskriving for ……Matematikk for naturvitenskap……………. (Namn på emnet, nynorsk) 

………………………………………………………………. (Navn på emnet, bokmål) 

………………………………………………………………. (Name of the course,  English) 

Godkjenning: 

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

Programstyret:  …23.09.2019………. 

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

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

Emnebeskrivinga vart justert: …………………………………….(dd.mm.år) av ………………………………………………………………. 
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Emnekode: MAT105 

 

Kategori Infotype Tekst  
Emnekode 

 

Course Code 

 MAT105 

Namn på emnet, nynorsk   

Namn på emnet, bokmål  Matematikk for naturvitenskap 

Course Title, English   

Studiepoeng, omfang 

 

ECTS Credits 

EB_POENG 10 

Studienivå (studiesyklus) 

 

Level of Study 

EB_NIVA Bachelor 

Fulltid/deltid 

 

Full-time/Part-time 

EB_FULLDEL Fulltid [Full-time] 

Undervisningsspråk 

 

Language of Instruction 

EB_SPRAK 1. Norsk [Norwegian] 

Undervisningssemester 

 

Semester of Instruction 

EB_UNDSEM Haust [Autumn] 

 

Mål og innhald 

 

Objectives and Content 

EB_INNHOLD MAT105 har som mål å sette studentene i stand til å studere og løse praktiske problem og problem fra naturvitenskap ved hjelp av 
matematisk modellering og ved hjelp av matematiske metoder. For å kunne studere og løse problemene må studentene kunne eller 
lære seg grunnleggende element av teori knyttet til funksjoner av en variabel.  
 
Emnet tar opp tema som trigonometriske funksjoner, eksponensialfunksjoner, logaritmer, grenseverdier, derivasjon og integrasjon.  
For å kunne løse noen problem må studentene også sette seg inn i enkle differensialligninger, og system med to koblede 
differensialligninger, grunnleggende element fra lineær algebra, vektoralgebra, komplekse tall, og  grunnleggende kjennskap til av 
funksjoner av flere variable. Studentene vil få hjelp og veiledning i modellering og løsning av naturvitenskapelige problem, og 
undervisning i det matematiske grunnlaget, og undervisningen vil være drevet av behov for matematisk kunnskap som oppstår når 
studentene skal løse problemene.   

Læringsutbyte 

(endret standardoppsett 

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

 

Learning Outcomes 

Kunnskapar 

Studenten… 

• Kan løse praktiske problem og problem fra naturvitenskap ved hjelp av matematisk modellering og ved hjelp av 

matematiske metoder 

• Kan løse problem som baserer seg på kunnskap om funksjoner av en variabel, trigonometriske funksjoner, 

eksponensialfunksjoner, logaritmer, grenseverdier, derivasjon og integrasjon.   

• Kan løse problem som bygger på kunnskap om differensialligninger, lineær algebra, komplekse tall, og i noen grad 

funksjoner av flere variable. 

 

Ferdigheiter 

Studenten 

• behersker å løse praktiske problem og problem fra naturvitenskap ved hjelp av matematisk modellering og ved hjelp av 

matematiske metoder  

• behersker å løse problem som baserer seg på kunnskap om funksjoner av en variabel, trigonometriske funksjoner, 

eksponensialfunksjoner, logaritmer, grenseverdier, derivasjon og integrasjon.   

• behersker å løse problem som bygger på kunnskap om differensialligninger, lineær algebra, komplekse tall, og i noen grad 

funksjoner av flere variable.  

 

Generell kompetanse 

Studenten 

• kan grunnleggende matematiske metoder og de kan benytte dem til å modellere og finne løsninger på enkle praktiske 

problem og på enkle naturvitenskapelige problem. 

 

Krav til forkunnskapar 

 

Required Previous 

Knowledge 

EB_KRAV R2 eller tilsvarende 

Studiepoengsreduksjon 

 

Credit Reduction due to 

Course Overlap 

EB_SPREDUK MAT111: 5sp, ECON140: 7sp 

 

Krav til Studierett 

 

Access to the Course 

EB_STUDRET For oppstart på emnet er det krav om ein studierett knytt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 

http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet 

[Access to the course requires admission to a programme of study at The Faculty of Mathematics and Natural Sciences]  
  

49

https://www.uib.no/nb/emne/MAT111
https://www.uib.no/nb/emne/ECON140
http://www.uib.no/matnat/52646/opptak-ved-mn-fakultetet


Emnekode: MAT105 

Arbeids- og 

undervisningsformer 

 

Teaching and Learning 

Methods 

EB_ARBUND 

(Erstattar 

EB_UNDMET

O) 

Undervisninga gis i form av problembaserte oppgaver og i mindre grad forelesninger. Det blir også krasjkurs og oppgavehjelp.  
 

 

 

Obligatorisk 

undervisningsaktivitet 

 

Compulsory Assignments 

and Attendance 
 

EB_OBLIGAT 

 

 

Godkjente obligatoriske oppgåver (Gyldige i to semester: inneværande semester + våren etter). 

Vurderingsformer 

 

Forms of Assessment 

EB_VURDERI Skriftlig eksamen: 5 timar. 

 

Hjelpemiddel til eksamen 

 

Examination Support 

Material 

EB_HJELPEM Tillatte hjelpemiddel: Lærebok og Enkel kalkulator i samsvar med modell oppført i fakultetets regler. 

Karakterskala  

 

Grading Scale 

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

scale, grade F is a fail.] 

Vurderingssemester 

 

Assessment Semester 

 

EB_EKSSEM Det er ordinær eksamen kvart semester. I semesteret utan undervisning er eksamen tidleg i semesteret. 

[Examination both spring semester and autumn semester. In semesters without teaching the examination will be arranged at the 
beginning of the semester.] 

Litteraturliste 

 

Reading List 

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

 

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

Emneevaluering 
 

Course Evaluation 
 

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

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

Programansvarleg 
 

EB_PROGANS Programstyret har ansvar for fagleg innhald og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet og alle emna der. 

50



Emnekode: MAT105 

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

Emneansvarleg 
 

Course Coordinator 

EB_EMNANS

V 

Emneansvarleg og administrativ kontaktperson finn du på Mitt UiB, kontakt eventuelt Studierettleiar@math.uib.no 

Administrativt 

ansvarleg 

Course Administrator 

EB_ADMANS

V 

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

studieprogrammet. 

Kontaktinformasjon 

Contact Information 

EB_KONTAKT Studierettleiar kan kontaktast her: 

 Studierettleiar@math.uib.no 

Tlf 55 58 28 34 
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koordinerer. Koordineringen foretas som nevnt innledningsvis av ulike råd og utvalg, mens den 

administrative koordineringen i stor grad ligger ved fakultetene, i tillegg til en sentral ressurs ved SA.  

Som alternativ til matrisemodellen nevner Lærerutdanningen 2025 «en «blandingsmodell», som også 

har en «relativt stor og variert fagstab ved en sentral, koordinerende enhet». Dokumentet tar ikke 

stilling til noen spesifikk struktur, men understreker samtidig at lærerutdanningen trenger” tydelig 

ledelse og funksjonell organisering tilpasset utdanningens mål” og at dette henger sammen med det 

overordnete målet om samordning og integrering av utdanningen:” Det er viktig at 

lærerutdanningene organiseres og ledes slik at studieprogrammene trekker veksler på hele bredden 

av kompetanser, og ser dem i sammenheng”. Det er tvilsomt om lektorutdanningen ved UiB kan sies 

å ha «tydelig ledelse» og «funksjonell organisering» som trekker veksler på hele bredden av 

kompetanser og ser dem i sammenheng. 

En tydelig ledelse av lektorutdanningen har ikke bare betydning for den indre koordinering og 

samarbeid, men også for hvordan lektorutdanningen frontes utad. Internt på UiB savner 

lektorutdanningen en strek, representativ og kontinuerlig stemme på ledelsesnivå, men Ramberg 

2016 påpeker også at samarbeidet med så vel kommune som fylkeskommune er for usystematisk og 

tilfeldig. Også i forhold til et sentralt faglig-politisk forum som UHRs lærerutdanning mangler UiB en 

representant med myndighet på linje med de lærerutdanningsdekaner som ofte møter fra andre 

institusjoner. Arbeidsgruppen tror dette henger sammen med mangelen på en kontinuerlig og 

autoritativ ledelsesfunksjon i lektorutdanningen. 

Ved UiB synes det å være relativt bred enighet om at man vil unngå et autonomt 

«utdanningsvitenskapelig fakultet», slik man for eksempel har ved UiO. Det er et ønske å 

opprettholde stor grad av autonomi i de ulike fagmiljøene (jf Organisering av lektorutdanningen) og 

man anser gjennomførte flyttingen av didaktikere fra PF til de disiplinfaglige miljøene som nødvendig 

og i hovedsak vellykket. Likevel vil arbeidsgruppen påpeke at denne faglige autonomien lett fører til 

en fragmentering som i for stor grad går ut over koordinering og samarbeid. Det er en del steder 

mangel på helhetlig og vedvarende ansvar for innhold og ressurser. Mange av utfordringene som er 

nevnt i foregående kapitler, må ses i sammenheng med dette. 

Et lektorsenter 

Innledningsvis i vår rapport beskrives de ulike komiteer og felles fora som knytter sammen 

lektorutdanningen ved de fire relevante fakultetene ved UiB. Om samkjøring og kommunikasjon skal 

forbedres, vil det etter arbeidsgruppens mening ikke være tjenlig med ytterligere råd og utvalg. En 

mer grunnleggende endring vil man kunne oppnå ved å opprette et strukturelt tyngdepunkt for noen 

av de faglig-administrative kapasitetene som hører til lektorutdanningen. Arbeidsgruppen har 

52

VEDLEGG 7



15 

diskutert hvor vidt dette vil innebære både dedikerte stillinger og et konkret sted for 

lektorutdanningen. En slik forankring kan være et kontaktpunkt for så vel eksterne som interne 

henvendelser, og det kan bidra til så vel en mer robust administrativ struktur. Det kan også fungere 

som et punkt for kanalisering av midler fra sentrale hold som universitet og departement. Ikke minst 

vil en slik faglig-administrativ enhet med variert skolekompetanse kunne organisere 

prosjektsøknader og følge opp KDs utspill i sektoren. Det vil også kunne adressere lektorstudentenes 

felles faglig-sosiale behov og ha et grep om fagets profilering og identitet. En forutsetning vil da være 

at en slik struktur i minst mulig grad går på bekostning av de fordelene man har med dagens 

desentralisering i fagmiljøene.  

Lektor- og lærerutdanningene er organisert ulik ved universitetene. Det synes som det er lite 

interesse for å opprette et eget undervisningsvitenskapelig fakultet ved UiB slik man har ved UiO. UV-

fakultetet ved UiO rommer et stort Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS) der pedagoger 

og didaktikere er lokalisert.  Ved NTNU er lektorutdanning lagt til samfunnsvitenskapelig fakultet, 

samtidig som man har fusjonert med sterke skoleforskningsmiljøer. NTNU har forankret 

lektorutdanningen i universitetets toppledelse gjennom «FUL» («Forvaltningsutvalget for 5-årig 

lektorutdanning»). Organet er tverrfakultært og består av prodekaner for utdanning, leder for 

Institutt for lærerutdanning samt studenter og eksterne medlemmer. Det særlige grepet er at 

lederen for FUL er tilsatt (på åremål) og er rektors representant med tette bånd til 

universitetsledelsen. FUL-lederen kombinerer slik faglig og institusjonell tyngde. Representanter fra 

NTNU viser til at denne ordningen har lange røtter i ingeniørutdanningen og at denne 

profesjonsfaglige tradisjonen gir FUL-lederen tung institusjonell autoritet. FUL skal ivareta den 

tverrfakultære koordineringen av den 5-årige lektorutdanningen og utvikle felles kvalitetskrav for 

programmene. Selv om beslutningsprosessene generelt er konsensuspreget, gir FUL-lederen 

lektorutdanningen en tydelig institusjonell forankring. 

Arbeidsgruppen tror ikke at den nåværende styringsstrukturen av lektorutdanningen ved UiB løser de 

organiseringsutfordringer som har preget utdanningen fra begynnelsen. Dagens styringsgruppe 

representerer formell tyngde, men ikke skolefaglig kontinuitet og dedikasjon. Sammensetningen av 

dekaner vil lett sementere den fragmenteringstendens som springer ut av fakultetenes til dels ulike 

interesser. Programrådet har den faglige kompetansen, men savner kontinuitet, samordnende 

tyngde og autoritet innad og utad. Det er nødvendig for UiB å finne sin modell for strukturering og 

koordinering av lektorutdanningen med henblikk på enhet og tydelighet. En offensiv på dette feltet 

bør være en tydelig del av UiBs overordnete strategiske satsning. 
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Arbeidsgruppen vil foreslå at det opprettes et lektorsenter ved UiB, uavhengig av fakultetsstrukturen 

og med en egen leder under UiB-ledelsen. Grunnen til at et slikt senter bør ligge utenfor fakultetene, 

er at lektorutdanningen generelt er sårbar for motsetninger mellom disiplin- fagdidaktikk og 

profesjonsfag – et problem som er et sentralt tema i så vel Humaniorameldingen som 

Lærerutdanningen 2025. I et lektorsenter kunne man samle sentrale administrative ressurser (knyttet 

til programkoordinering, opptak, praksis) og samlokalisere disse med faglige elementer knyttet til 

praksisfeltet og kanskje også skoleforskning. Det bør fortsatt være studieadministrative ressurser 

knyttet til lektorprogrammene på disiplinfakultetene, for å sikre god lokal koordinering, forankring og 

oppfølging av studentene. Den allerede vedtatte stillingen for praksis ville høre hjemme her, samtidig 

som man kunne få en fagdirektør med overordnet ansvar for samordning av fag og fagdidaktikk, samt 

initiering av praksis- og skoleforskningsprosjekter. Man kunne også se for seg at studentaktiviteter 

knyttet til fagutvalget og på sikt kanskje også til undervisningslokaler kunne knyttes til et slikt senter. 

En god lokalisering vil være vesentlig og en samlokalisert lektoravdeling med et tydelig sted plassert 

sentralt på campus vil gi lektorutdanningen en identitet og et tyngdepunkt som kunne virke på tvers 

av fakultetsgrenser. Et lektorsenter vil bidra til studentenes faglige identitet samtidig som det vil 

signalisere overfor kommune og departement at UiB satser på lektorutdanningen og skolesektoren. 

Arbeidsgruppen har videre diskutert mulige konsekvenser et slikt senter vil ha for organiseringen av 

lektorutdanningen ved UiB og legger ved en organisasjonsmodellen som ble diskutert (vedlegg 1). 

Den skisserte modellen vil kombinere NTNU’s FUL med elementer fra UiAs løsning med et «tomt 

fakultet» i Avdeling for lærerutdanning. Arbeidsgruppen har verken mandat eller ekspertise til å 

komme med et fullt utformet forslag ut over dette. 

Flertallet av arbeidsgruppen foreslår 

Mål 1: En tydelig og enhetlig organisering av lektorutdanningen 

Tiltak: 

• at det opprettes en faglig-administrativt lektorsenter uten spesifikk fakultetstilknytning

• at denne enheten har en sentral plassering på campus

• at avdelingen bør ha en leder med tilknytning til UiBs ledelse

• at oppgavene til en slik enhet kan innebære:

• Fronting av lektorutdanningen internt og eksternt

• 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
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• 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, departement, fylke og kommune på vegne av UiBs

lektorutdanning
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VEDLEGG 1: arbeidsgruppens diskusjonsmodell for organisering med lektorsenter 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lektorutvalg 

Fagdirektør for lektorutdanning 
Fakledelse MN/HF/SV ved visedekaner 
for utd 
Lektorutdanningsutvalgsledere 
Studentrepr 

Prorektor for utdanning 

Lektorsenter 

Fagdirektør (nytt) 
Faglig praksiskoordinator 
Administrasjon (5-6) 

MN 

Lektorutdanningsutvalg 

PUHF 

Lektorutdanningsutvalg 

 

SV 

Lektorutdanningsutvalg 

 

PF 

Lektorutdanningsutvalg 

 

Fora for 
- Praksis 
- EVU 

Fagdirektøren vil: 
Ta initiativ i saker knyttet til lektorutdanningen 
Fronte lektorutdanningen utad og holde løpende kontakt med institusjonelle samarbeidspartnere 
Representere UiBs lektorutdanning i UHR og andre relevante organ 
Forberede og fremme saker for lektorutvalget 
Gi råd til rektorat og fakulteter om lektorutdanningene 
Arbeide for koordinasjon av fakultetenes lektorutdanninger 
Initiere og koordinere prosjekter og EVU-virksomhet knyttet til lektorutdanningen 
Rapportere om relevante saker til prorektor for utdanning 
Ivareta skolekontakt og universitetsskolesamarbeid 
 
Lektorutvalget vil ha: 
Vedtaksmyndighet for studieplaner og læringsinnhold for femårig lektorprogram. 
Rådgivningsfunksjon overfor fakultetene mht studieløp og kurstilbud 
Sette rammer for dimensjonering og opptak 
Følge opp og føre tilsyn med lektorutdanningene 
etc 
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