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REFERAT

Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte onsdag 5. juni kl 14.15-16.00 
 
Til stede: 
Tom Klepaker (leder for utvalget) 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Christoph Kirfel, vara for Trond Gustavsen (Matematisk institutt)  
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Jorun Nyléhn (Institutt for biovitenskap) 
Eirik Førde (student) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) – siste del av møtet 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
 
Meldt forfall: 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (sekretær) 
 
 
Sak 10/19  Fagdirektør for lektorutdanningen ved UiB 
Orienteringssak 
 
Fagdirektør for lektorutdanningen, Sølvi Lillejord, er nå ansatt og var invitert til møtet. Hun 
presenterte først sin utdanningsbakgrunn og arbeidslivserfaring. Har jobbet bl.a. som skoleleder, som 
instituttleder ved UiB og UiO og som avdelingsdirektør for Kunnskapssenter for utdanning. Har sett 
skolen fra mange ulike vinkler. 
Om fagdirektørens oppgaver og funksjon: Litt som en minister uten portefølje. Mandatet er å følge 
opp flaskehalsrapporten. Har bedt om innspill fra ulike fagmiljø. Kollisjonene er et sentralt punkt. 
Studentene opplever kollisjonene som nedverdigende. Ønsker at universitetsskolene knyttes 
sterkere til lærerutdanningen. Skal være et bindeledd til viserektor for utdanning. Ønsker å tenke 
fagdidaktikk på tvers. Kanskje bør vi ha en dag der fagdidaktikerne samles. 
 
Innspill: 

• I hvilken grad skal fagdirektøren styre? 
• Ønsker ikke å styre og er heller ikke i posisjon til det 
• Har opplevd mangel på styring og har derfor visse forhåpninger til fortsettelsen 
• Ønskelig å få til en bedre organisering 
• Interessant det som sies om kollisjoner. Har vært en utfordring siden oppstart av 

programmet. Studentene må kjøre slalåm mellom fagutdanning og praksis. Stort problem at 
praksis ikke gir studiepoeng. 

• Bare Norge som ikke har studiepoeng 
• Dette er noe som ikke kan løses lokalt 
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• MN og HFs program er ulikt organisert. Redd for at dersom man går for en ens modell kan 
man risikere å få dårligere kvalitet. Heller skreddersøm enn one size fits all 

• Mener det vil være ønskelig med ens modell. Vil gjøre det likt og mer forutsigbart for 
studenter og skolene 

• Har ikke som mål å standardisere 
• Viktig å ikke utdanne B-lærere 
• Kollisjoner er et problem. Lab og felt er en utfordring. Vi kan klare å redusere problemet, 

men tviler på at vi kan få fjernet problemet hvis ikke praksis får studiepoeng 
• Vi prøver, men klarer det ikke helt. Tror det ville være uheldig med bare egne emner for 

lektorstudentene. Tror fordel at de går sammen med andre MN-studenter og har en del 
valgmuligheter. 

 
I    Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
TK opplevde problem med å åpne samledokumentet, ellers ok. CK meldte inn en sak til 
Eventuelt. 
 
II Godkjenning av referat fra møte 8. mars 
 
Det heter nå Institutt for biovitenskap, ikke Institutt for biologi. Det heter nå 
Lektorutdanningsutvalget, ikke Lærerutdanningsutvalget. Referatet ble for øvrig godkjent. 
 

 
Sak 11/19  Oppdrag til programsensor H19 
Drøftingssak 
 
Forslag: 

• Ny læreplan i skolen – hvordan influerer det lektorutdanningen vår? 
o Er opptatt av UiBs oppfølging av fagfornyelsen, den skal endre 

undervisningen, det skal bli bedre sammenheng mellom vitenskapsfag og 
skolefag 

o Tenkningen i fagfornyelsen må løftes fram. Det er der de store omveltningene 
ligger, ikke nødvendigvis i den enkelte fagplan 

o Vi må gjøre et arbeid med dette på UiB, men kanskje litt for tidlig å be Gerd 
evaluere. Først må vi gjøre noe, så kan be Gerd «kikke oss i kortene» 

• Overgang til institutt for lektorstudentene – hvordan fungerer det? 
• Sammenheng fag og profesjonsfag 

o Fagemnene oppleves som lite relevante. Kanskje mulig å få instituttene til å 
komme oss i møte? 

o Ja, oppleves ofte som lite relevant. Men positiv erfaring fra et kjemiemne 
o Man vil alltid måtte undervise i tema man ikke har hatt, men det at man har 

solid fagkunnskap i faget gjør at man kan håndtere det.  
• Sammenheng og helhet i lektorprogrammet – hvordan oppleves det av studentene?  

 
HW informerte om nytt kvalitetssystem som holder på å rulles ut, der programstyrene/LU 
hvert år skal lage en egenvurdering og det kun vært 5 år skal være en større ekstern 
vurdering. 
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TK og MJ snakker nærmere med Gerd om tema for høstens arbeid med bakgrunn i 
innspillene. 
 
Sak 12/19  Programmering inn i lektorprogrammet – justering av  
Drøftingssak  studieplan/-løp 

 
TK og MJ orienterte om saken. De sentrale spørsmålene er: Skal programmeringskurset inn i 
1. eller 2. sem? Hva skal ut? Utfordring er at instituttene reviderer sine planer og evt. vil 
flytte på emner parallelt med det arbeidet vi må gjøre. 
 
Innspill: 

• 1. semester mest ønskelig 
• Ulempe å flytte BIO100 til etter de øvrige BIO-emnene 
• Bakgrunn for saken er fakultetets større prosess der INF100 skal inn i alle 

bachelorprogram og exphil skal flyttes til slutten av bachelorgraden. Ikke krav fra 
fakultetet om at lektorprogrammet må ta inn INF100, men fordel/positivt. 

• Fordel å ta KJEM110 i 1. semester før KJEM130. Vil foretrekke at det legges i 2. 
semester 

• Skal være seminar 9. og 10. september for emneansvarlige i 1. studieår med tanke på 
samsnakking med II som skal gi INF100. 

• Ingen fagdidaktikk i 1. studieår, men SDK skal nok delta på seminaret siden han er 
med i fakultetets pedagogisk akademi 

• Ikke mulig å spikre nå, siden så mye er i bevegelse 
• For videre arbeid nyttig å vite hvilken retning man skal gå for å lete etter løsninger 
• Lov å ønske noe av instituttene, ikke bare vente på hva de bestemmer 
• 2. semester ser ut til å skape mest utfordringer bl.a. med tanke på  utveksling i 6. 

semester 
• Fordel å ha INF100 parallelt med fagemner? 
• De som vil på utveksling legger tidlig en plan for det og tilpasser utdanningsplan. 

Mulig å tilpasse, så kanskje ikke så viktig å prioritere dette. 
• Fra og med 3. semester skal man kunne regne med at studentene kan 

programmering slik at det kan brukes i andre emner 
• Utfordring av fagene legger dette opp litt ulikt. Kanskje vi må gjøre det slik at 

lektorstudentene har INF100 på ulik tid avhengig av fag. 
• Så lenge det er god info til studentene om dette i forkant, tror jeg det skal gå fint at 

det er ulikt på ulike fag 
• Fakultetet ønsker at det er en kontaktperson fra alle program med tanke på å kunne 

gi fagnære eksempler 
• Frist for endringer i struktur er 1. oktober 
• Mulig å få senere frist for lektor, siden de er avhengig av hva instituttene lander på 
• Instituttene er bedt om å holde oss løpende orientert 

 
TK og MJ jobber videre med å se på struktur der INF100 tas i ulike semestre avhengig av fag. 
Saken tas opp på ny på første møte etter sommeren. 
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Sak 13/19  Fagkrav for opptak til PPU 
Vedtakssak 
 
TK orienterte om saken. 
 
Innspill: 

• Hvis nye krav, bør vi ikke da tenke programmering inn i dem, siden vi nå legger inn 
dette i programmene? 

• Vanskelig å kreve det. 
• Hva skal i så fall ut? 
• Vil gå seg til. Etter hvert vil folk ha hatt programmering som del av graden sin, så de 

har med seg dette selv om det ikke inngår i kravene 
• Det dekkes til dels av formuleringen «vår profil» 
• Vil ikke ta hensyn til programmering i vurdering av om en søker er kvalifisert for mitt 

fag 
• Enig 
• Tanken er å åpne opp for flere. Å legge inn programmering som fag er å gå i motsatt 

retning 
• Noen av instituttene ønsker å beholde nåværende krav. Ok? Eller bør det jobbes for 

at alle legger seg i nærheten av en felles formulering? 
• GEO ønsker å beholde nåværende kravformulering bl.a. fordi den er åpen, også for 

studenter utenfor UiB. «En fiskekrok vi ønsker å ha ute» 
• Mulig å beholde litt av det selv om man bruker standardformuleringen 
• Geofag og fysikk litt ulike, Geo er åpen, mens fysikk er mer spesifikk på hva 

studentene må ha. Formålet var å åpne opp. Kanskje viktigst å gjøre noe med 
fysikken 

• IFT ønsker å sikre seg at det ikke slippes inn folk med manglende kunnskaper, f.eks. i 
moderne fysikk. Men kanskje det er mulig å forhandle litt? 

• Er det et problem at vi har det slik det er nå? 
• MJ: Leser opp tallene på kvalifisert i de ulike fagene til høstens opptak. Vi sier nei til 

mange. 
• Vi må fokusere på hva som er bra nok, ikke hva som er det ideelle 
• Prøve å få til møte med de på fysikk? 
• Ønskelig å ha med 6-7 case til møtet 
•   

 
SDK tar initiativ til møte med IFT. Saken tas opp på ny på første møte etter sommeren. 
 
 
Sak 14/19  Spørreundersøkelse om lærerværelset 
Orienterings- og drøftingssak 
 
Pga. tidsmangel ble saken kort behandlet. 
 
EF meldte inn følgende: 
Hvorfor ikke mikrobølgeovn, andre studentrom har dette? 
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For lite testing av utstyr som finnes på rommet. Foreslår flytting av utstyr til andre skap. Kan 
ta seg av dette i neste uke. 
 
 
EF fikk klarsignal for å flytte på utstyr. MJ undersøker mulighet for panteflaskespann. Nei til 
mikrobølgeovn opprettholdes. Dersom studentene kan skaffe tillatelse fra driften, kan de få 
støtte. 
 
III    Orienteringssaker 

• Søkertall, vedlegg 8 – muntlig orientering. Få studenter totalt. Pr. nå 20-25 kvalifiserte i to 
realfag og ca. 16 kun med matematikk, tallene er ikke endelige 

• KOPRA102-endring i periode, videoopptaksutstyr i flere undervisningsrom – muntlig 
orientering 

• Sommeravslutning 19. juni 
• Fire studenter til Cape Town H19. Mette Andresen besøker dem. 
• Oppnevning av ny leder og representanter i praksisutvalget 
• Representant til planleggingskomite for Åpen dag 
• Økonomi – midler flyttes fra MN til MI 

 
IV    Eventuelt 
 

CK hadde spørsmål om PPU deltid og avgjørelsen om at det ikke ble opptak H19. Opplever 
manglende info ut til de berørte. De som underviser ønsker å ha medbestemmelse f.eks. om 
nedlegging. HW orienterte om prosessen. 
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Sak 15/19  Opptakskrav PPU 
Drøftings- og vedtakssak 

Forslag til reviderte opptakskrav til PPU ble drøftet på møtet 5. juni (forslagene er vedlagt, vedlegg 1) 
Det ble ikke gjort vedtak og det ble diskutert om IFT kan være villig til gjøre endringer i retning 
mindre fagspesifikke krav og foreslått et møte med IFT om dette. 

I sommer har MJ gjennomgått søkere som fikk avslag på opptak i 2019 for å se om forslagene til 
reviderte krav ville kunne ha sluppet flere inn. Ny vurdering er foreløpig ikke gjort av instituttene, det 
er kun gjort en gjennomgang basert på MJs erfaring, så det foreligger pr. nå ikke nøyaktige tall, men 
noen observasjoner: 

• Hvorvidt revidert krav i biologi vil gi flere kvalifiserte avhenger i stor grad av hvordan de som gjør
vurderingen tolker begrepet biologi i denne sammenhengen. Er molekylærbiologiemner biologi?
Bioteknologiemner? Biokjemiemner?.... 

• For studenter som uansett ikke fyller kravene i biologi vil tilbakemeldingen kunne bli at de må ta
30 sp biologi, i stedet for at det er spesifisert hvilke tre emner de må ta. Mange har i år blitt
vurdert til at de må ta BIO100, 101 og 102. Det samme gjelder i kjemi og matematikk.

• For kjemi har minst tre søkere i 2019 fått tilbakemelding om at de ikke er kvalifisert fordi de
mangler KJEM120. Disse ville vært kvalifisert med de nye kravene.

• I fysikk har hvorvidt en søker har moderne fysikk eller ikke, vært utslagsgivende for at de er
vurdert som ikke kvalifisert. En av søkerne som man i opptaksprosessen har konkludert med at
ikke er kvalifisert i fysikk bl.a. pga. dette, har en toårig mastergrad i fysikk fra UiB. Bør en som har
vitnemål på master i fysikk, kunne finnes å være ukvalifisert i fysikk for PPU? (studenten var ikke
kvalifisert i et fag nummer to, så dette var ikke avgjørende for at han ikke fikk tilbud)

• For naturfag vil ikke det nye forslaget gjøre store endringer. Utfordringen er at de fleste har max
to av fagene og åpningen for å bytte ut et med geofag, ville ikke gjort store endringer for disse
søkerne. Et alternativ dersom man ønsker å få flere kvalifiserte kan være å sette som minimum
to av tre fag, eller redusere antall sp som kreves i hvert fag.

Hvilke endringer i opptakskrav skal meldes inn innen 1. oktober og gjøres gjeldende fra og med 
opptaket i 2020?  

Et alternativ til å melde inn endringer i alle fag nå, er å melde inn endringer i de fagene der man har 
reviderte krav klare. Så blir nåværende krav i de andre fagene stående et år til. 

Forslag til 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 

Vedlagt er oversikt over antall PPU-studenter i de senere år, vedlegg 2. Oversikten viser også hvor 
stor andel av disse som har master. 

Basert på tallene, er det nødvendig å øke antall PPU-studenter i realfagene. Endringer i fagkrav (sak 
15/19) er en mulighet. Hvilke andre tiltak kan settes inn? 

Det bes om innspill. 
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Nedenfor en noen forslag/betraktninger fra MJ. 
 
En mulighet er å få flere interne MN-studenter til å velge PPU etter endt mastergrad. Hvordan kan vi 
få det til? 
 
Det handler om flere ting: 
A. at de motiveres til å ta PPU 
B. at det hvis mulig er rom i studieløpene til at de kan få tatt de emnene de trenger 
C. at de har informasjon om hvilke emner de må ta i tillegg til det som inngår i graden deres for å 

kvalifisere seg for PPU, og at de har den informasjonen tidlig nok slik at de kan gjøre gode valg 
D. …. 
 
A.  
MJ har foreslått at Espen Tangnes holder et fellesforedrag for nye MN-studenter i På vei-uken 
B.  
Mange av bachelorgradene (8) sørger automatisk for at studentene får på plass det som trengs for 
opptak til PPU i ett fag. Unntak: Molekylærbiologi, Petroleum- og prosessteknologi, Klima, 
atmosfære- og havfysikk, Nanoteknologi. Fag 2 kan komme på plass enten ved å bruke valgemner i 
bachelorgraden eller ta et semester/år ekstra studier. 
 
Utfordringer: 
• Mange bachelorprogram har få helt valgfrie emner og disse må ofte brukes til å kvalifisere seg til 

master. Dermed må studentene ta et ekstra år før de kan starte på PPU. Det gjør at mange velger 
det vekk. 

• For å få utnyttet at studentene kan bruke helt valgfrie emner i bachelorgraden til PPU-fag, må de 
få tidlig informasjon og inspirasjon til å satse på PPU. Pr. nå er det mange som tenker på denne 
muligheten for sent 

 
Er det mulig å få instituttene til å gjøre bachelorgradene mer romslige? 
Hva slags informasjonsarbeid bør vi legge opp til? 
 
 
 
Sak 17/19  INF100 inn i lektorløpet 
Drøftings- og vedtakssak 
 
Fakultet har igangsatt er prosess for implementering av generiske ferdigheter i fakultetets 
studieprogram 
(https://wikihost.uib.no/matnat/index.php/Implementering_av_generiske_ferdigheter). 
 
Et av elementene i dette er at INF100 skal inn i første studieår i studieløpene. Frist for å melde inn ny 
struktur til fakultetet er 1. oktober. 
 
Med utgangspunkt i diskusjonen på forrige LU-møte, har MJ laget nye skisser til studieløp med 
INF100. Her ligger INF100 i første semester i noen løp og i andre semester i andre løp. At ikke det er 
likt f.eks. i KJEMmat og MATkjem, vil være en ulempe for de som ikke har bestemt seg for masterfag 
helt fra start. I disse forslagene erstatter INF100 et mastervalgemne i alle løp. Dermed må 
anbefalingene for mastervalgemner oppdateres. Dette må tas opp i LU og på instituttene på senere 
tidspunkt. 
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I tillegg til at INF100 er lagt inn studieløpene, er det gjort oppdateringer basert på at instituttene 
planlegger å bytte semester på enkelte emner. Disse byttene er ikke endelig vedtatt ennå og det kan 
dukke opp flere slike endringer fram mot 1. oktober. Foreløpig har vi denne infoen om emner som er 
obligatorisk i lektorprogrammet: 
• KJEM210 skal kanskje flyttes fra høst til vår 
• I bachelorprogrammet i kjemi går de fra at KJEM123, KJEM131 og KJEM140 er obligatorisk til at 

studentene må velge to av tre. I lektoprogrammet er pga. nå KJEM123 og KJEM131 obligatorisk 
for de som har kjemi som masterfag. KJEM140 er anbefalt som mastervalgemne. 

• MOL100 flyttes fra vår til høst 
• STAT110 og STAT101 flyttes muligens fra høst til vår. Det opprettes et nytt høstemne STAT100. 

Dette er foreløpig usikkert om det nye emnet kan erstatte STAT110 i lektorløpene. 
 
Flere av instituttene har programstyremøter rett i forkant av LU-møtet. Vi ber om at 
instituttrepresentantene i LU informerer om siste nytt fra sine institutter på LU-møtet.  
 
Vedlagt er forslag til studieløp, vedlegg 3.  
 
Forslag til vedtak: 
LU godkjenner de foreløpige forslagene til studieløp med de endringene som fremkommer på møtet. 
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 
 
For lektorstudenter som har fagutdanning fra før, har det vært mulig å ta lektorprogrammet på 4 år. 
For MN-studentene har det i praksis skjedd ved at studentene har tatt PEDA121, PEDA122, 
NATDID210, MATDID210/NATDID211, KOPRA102 og KOPRA103 samtidig.  
 
Det har vært snakk om få MN-studenter (1-2 pr. år) og så lenge både KOPRA102 og 103 ikke hadde 
konsentrert praksis, har det så vidt vi vet vært få praktiske utfordringer med dette for MN-
studentene.  
 
Med KOPRA102 konsentrert, slik det er H19, blir det mer komplisert å unngå kollisjon mellom 
forarbeid i KOPRA103 og praksis i KOPRA102. Med samme praksisperioder som H19 vil forarbeid i 
didaktikk til KOPRA103 måtte legges en uke før det det gjør nå. Antallet som ønsker å ta programmet 
på 4 år har også økt betraktelig i 2019, pga. masterkravet på PPU. Av det nye kullet er det 6-7 som 
ønsker forkortet studieløp. Mange av de som før tok PPU etter bachelorgrad, søker nå 
lektorprogrammet. Minst 4 av de 6-7 er i den kategorien. Det betyr flere som må ha 
spesialbehandling. Nye studenter H19 bør kunne få innvilget forkortet studieløp på samme måte som 
tidligere studenter, spørsmålet er hva vi gjør for nye studenter fom H20. 
 
Bør vi fortsatt gi åpning for å ta programmet på 4 år? 
 
Programrådet hadde saken på sakslisten til møte 10. september. Vedlagt er saksforelegget til 
programrådet, vedlegg 4. Her er også rammeplanens krav om at det skal være praksis i 4 av 5 år i 
studiet trukket fram som et argument mot å innvilge kullflytting for studenter som ikke kommer fra 
andre lektorprogram og allerede har hatt noe praksis. 
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Forslag til vedtak: 
LU går inn for at muligheten får å ta programmet på 4 år fjernes. Dvs. at muligheten for kullflytting 
framover fjernes. Unntak gjøres for studenter som har bakgrunn fra lektorprogram ved andre 
institusjoner. 
 
 
 
III    Orienteringssaker 
 

• Generiske ferdigheter – implementering med frist 1. mars, vedlegg 5 
• Budsjett 2019 – Felles avsetning disponert av Lektorutdanningsutvalget, vedlegg 6, muntlig 

orientering v/MJ 
• Forsøk med økt bruk av video for tilrettelegging ved kortpraksis, muntlig orientering v/MJ 
• Besøk av programsensor, forslag til programrådets møte 10. sep er 28. og 29. oktober  
• Søknader om andre fagkombinasjoner: GEOVmat, GEOVbio, BIOgeov. Muntlig orientering 

v/MJ 
• Komite for intern lærerutdanningskonferanse i februar, representant fra MN 
•  
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Instituttenes ønsker om fagkrav (grønn=likt med LUs forslag, blått er nåværende krav): 

Kjemi: 

Minimum 60 studiepoeng i kjemi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. 
Emnekombinasjonen må inneholde minst 20 studiepoeng kjemiemner der det inngår praktisk 
laboratoriearbeid. Faglig bredde og laboratorieerfaring som dekker viktige tema i skolefaget er 
ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak.  

Naturfag: 

Minimum 90 studiepoeng i naturvitenskapelige emne med minimum 15 studiepoeng relevant 
utdanning i hvert av fagene fysikk, kjemi, biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller 
høyere. Søkere kan erstatte ett av fagene med minimum 15 studiepoeng geofag. Faglig bredde som 
dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert ved opptak.  

Matematikk: 

Mastergrad i matematiske fag som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved Matematisk 
institutt, UiB. Eller: minimum 60 studiepoeng i matematiske fag på nivå som tilsvarer grunnemner 
ved Matematisk institutt, UiB, eller høyere. Faglig bredde som dekker viktige tema i skolefaget er 
ønskelig og vil bli prioritert ved opptak.  

Fysikk: 

Mastergrad i fysikk som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved UiB. 

Eller: 

Minst 60 studiepoeng i fysikk på universitetsnivå. Du som søker står ansvarlig for å dokumentere at 
du har oppnådd studiepoeng i emner som minst dekker fagområdene fra listen nedenfor. 

Fagområdene på listen må være forholdsvis jevnt fordelt, og ikke dominert av et fagområde. Dersom 
ikke alle fagområdene inngår i søknadsgrunnlaget, gjøres ei helhetlig vurdering av den enkelte søkers 
fagbakgrunn. Studenter med ingeniørutdanning fra høgskole må få vurdert fysikkemnene i hvert 
enkelt tilfelle. 

Liste over fagområder som må dekkes: 

Moderne fysikk 
Mekanikk 
Termodynamikk 
Elektromagnetisme 
Laboratoriekurs i fysikk 

Geofag: 

Søker må ha minimum 60 stp i geofaglige emner, som skal dekke innføring i geologi og geofysikk, 
eller tilsvarende emner, og gjerne grunnleggende kunnskaper i meteorologi og oseanografi. 
Manglende bakgrunn i geologi/geofysikk kan kompenseres ved å ha større fordypning og bredde 
innen meteorologi og oseanografi. Emnekombinasjonen bør inneholde erfaring fra praktisk geofaglig 
arbeid (tokt, felt, laboratorieøvelser, regneøvelser, programmering og lignende). 
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Biologi: 

Mastergrad i biologi som tilsvarer nivå og profil til masterprogrammene ved UiB. Eller: Minimum 60 
studiepoeng i biologi på nivå som tilsvarer grunnemner ved UiB eller høyere. Faglig bredde og 
praktisk erfaring i felt og på lab som dekker viktige tema i skolefaget er ønskelig, og vil bli prioritert 
ved opptak. 

11



PPU-tall 

En del av tallene er ikke dobbeltsjekket og må regnes som ca-tall. 
Antall søkere H19 H18 H17 H16 H15 H14 H13 V13 H12 V12 H11 V11 H10 V10 H09 V09 
Med to realfag 85 283 210 266 134 68 46 15 47 14 45 20 52 29 35 19 
Med ett realfag 42 63 64 58 33 13 19 3 12 4 8 5 21 10 14 9 
Kun med 
matematikk 

11 22 - - 7 4 5 2 4 2 2 2 - - - - 

Kvalifiserte/tilbud 
sendt – antall 
personer 

39 70 53 Minst 
77 

Minst 
39 

Minst 
41 

Mist 
29 

Studenter* 10 35 29 41 20 17 13 
Antall med 
master** 

10 21 16 27 
(+2) 

9 
(+4) 

7 
(+1) 

7 

* telt i 2. semester for H13-H18
** tallet i parentes er studenter som muligens har master, men hvor dette ikke er opplagt og hvor det ikke er nærmere vurdert
En del av tallene er ikke dobbeltsjekket og må regnes som ca-tall.
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Forslag: INF100 erstatter et mastervalgemne i hvert løp. 

Fysikk og matematikk 

FYSmat 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 valg Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID2

10 
PHYS113 PHYS109/119 7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS114 PHYS118 
2H 3 PEDA

121 
NATDID21

0 
PHYS112 MAT212 7 dager 

1V 2 PHYS111 MAT121 MAT112 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT111 7 dager 

MATfys 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg PHYS109/119 STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 valg Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID2

10 
PHYS113 mastervalg 7 dager 

2V 4 MAT131 PHYS114 PHYS118 
2H 3 PEDA

121 
NATDID21

0 
PHYS112 MAT212 7 dager 

1V 2 PHYS111 MAT121 MAT112 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT111 7 dager 

Kjemi og biologi 

KJEMbio 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg MOL100 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil BIO/MOLXXX 
3H 5 PEDA

122 
MATDID2

10 
KJEM131 KJEM210 7 dager 

2V 4 KJEM123 BIO104 KJEM130 
2H 3 PEDA

121 
NATDID21

0 
KJEM120 BIO102 7 dager 

1V 2 KJEM110 BIO101 INF100 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111 7 dager 

Åpne for i studieplan at KJEM140 kan erstatte KJEM123 eller KJEM131 
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Forslag: INF100 erstatter et mastervalgemne i hvert løp. 

BIOkjem 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg KJEM120 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM202 Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID2

10 
KJEM131 valg 7 dager 

2V 4 BIO103 BIO104 KJEM130 
2H 3 PEDA

121 
NATDID21

0 
BIO102 MOL100 7 dager 

1V 2 BIO101 KJEM110 INF100 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111 7 dager 

Matematikk og kjemi 

MATkjem 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg MOL100 STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 valg Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID2

10 
KJEM131 mastervalg 7 dager 

2V 4 MAT131 KJEM123 KJEM130 
2H 3 PEDA

121 
NATDID21

0 
KJEM120 MAT212 7 dager 

1V 2 KJEM110 MAT121 MAT112 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT111 7 dager 

KJEM210 erstatte KJEM123 eller KJEM131 avhengig av hvilket semester det blir lagt 

KJEMmat 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil valg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID2

10 
KJEM131 KJEM210 7 dager 

2V 4 KJEM123 MAT131 MAT121 
2H 3 PEDA

121 
NATDID21

0 
KJEM120 MAT221 7 dager 

1V 2 KJEM130 MAT112 INF100 
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT111 7 dager 

Åpne for i studieplan at KJEM140 kan erstatte KJEM123 eller KJEM131 
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Forslag: INF100 erstatter et mastervalgemne i hvert løp. 

Biologi og matematikk 

BIOmat 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 MAT131 Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID2

10 
MAT221 valg 7 dager 

2V 4 BIO103 BIO104 MAT121 
2H 3 PEDA

121 
NATDID21

0 
BIO102 MOL100 7 dager 

1V 2 BIO101 MAT112 INF100 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111 7 dager 

MATbio 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg BIO/MOLXXX STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 BIO104 Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID2

10 
BIO102 mastervalg 7 dager 

2V 4 MAT131 BIO101 valg 
2H 3 PEDA

121 
NATDID21

0 
MOL100 MAT212 7 dager 

1V 2 INF100 MAT121 MAT112 
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT111 7 dager 

Matematikk og naturfag 

MATnat 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg MOL100 STAT110 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 PHYS102 Ex.phil mastervalg 
3H 5 PEDA

122 
MATDID2

10 
PHYS101 mastervalg 7 dager 

2V 4 MAT131 KJEM130 valg 
2H 3 PEDA

121 
NATDID21

0 
BIO100 MAT212 7 dager 

1V 2 KJEM110 MAT121 MAT112 
1H 1 PEDA120 INF100 MAT111 7 dager 

15



Forslag: INF100 erstatter et mastervalgemne i hvert løp. 

Geofag og kjemi 

GEOVkjem 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg MOL100 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 valg Ex.phil KJEM202 
3H 5 PEDA

122 
MATDID2

10 
GEOF100 KJEM131 7 dager 

2V 4 GEOV104 GEOV111 KJEM130 
2H 3 PEDA

121 
NATDID21

0 
GEOV103 KJEM120 7 dager 

1V 2 GEOV102 KJEM110 INF100 
1H 1 PEDA120 GEOV101 MAT111 7 dager 

KJEMgeov 
År Sem Praksis 
5V 10 Masteroppgave 
5H 9 mastervalg mastervalg GEOV103 
4V 8 PEDA123 mastervalg 30 dager 
4H 7 BIODID220 MATDID220 MNF201 49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil GEOVXXX 
3H 5 PEDA

122 
MATDID2

10 
KJEM131 KJEM210 7 dager 

2V 4 KJEM123 GEOV111 KJEM130 
2H 3 PEDA

121 
NATDID21

0 
KJEM120 GEOF100 7 dager 

1V 2 KJEM110 GEOV102 INF100 
1H 1 PEDA120 GEOV101 MAT111 7 dager 

Åpne for i studieplan at KJEM140 kan erstatte KJEM123 eller KJEM131 
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Notat 

Til: Programrådet for lektorutdanningen 
Møte: 10. september 2019 ephorte: 19/1293 

Kullflytting ved lektorutdanningen 
Utfyllende regler for integrert lektorutdanning ble vedtatt av Utdanningsutvalget ved 

Psykologisk fakultet 3. oktober 2007, og har deretter blitt revidert 21. mai 2014 og 18. januar 
2019 med hjemmel i «Reglement for studier og grader ved Universitetet i Bergen». 

I utfyllende regler for lektorprogrammet står det følgende om kullflytting: 

b) Studenter kan søke om å flytte opp et kull. Vilkårene for å flytte opp ett kull er at
studentene ligger mer enn 30 studiepoeng foran kullet sitt i studieprogresjon og at det er
ledig plass på det kullet det søkes oppflytting til. Oppflytting kan kun gjøres en gang i løpet
av studiet. Studenter som får innvilget oppflytting vil få tilbud om hjelp til å tilpasse
utdanningsplanen sin.
(https://www.uib.no/utdanning/laerer/49356/utfyllende-regler-integrert-lektorutdanning)

Konkret handler det om studenter som har fått innpasset tidligere utdanning hopper opp ett 
kull og tar for eksempel PEDA120 og KOPRA101 parallelt med KOPRA102 og PEDA121 
eller PEDA121 og KOPRA102 parallelt med PEDA122 og KOPRA103. 

Fakultetene ved UiB har til nå innvilget kullflytting for studenter med mye fagutdanning fra 
før. Fakultetene har via Lærerutdanningsadministrasjonsnettverket (LUA) fremmet forslag 

om å anbefale å avvikle muligheten for å søke om kullflytting for andre enn studenter med 

utdanning fra andre lærerutdanninger. Dette er blant med bakgrunn i at studenter som får 
innvilget kullflytting da får praksis kun over tre år, istedenfor fire som står i Forskrift om 

rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-03-

18-288?q=rammeplan%20for%20lektorutdanning) , § 3. Struktur og innhold: 

Praksisopplæringen skal være veiledet, vurdert og variert. Omfanget av praksis skal være 

minst 100 arbeidsdager og knyttes til profesjonsfaget, fag I og fag II. Praksisopplæringen 

skal fordeles over minst fire av fem studieår. Det skal være progresjon i praksisopplæringen. 

Programrådet orienteres om at denne saken er under utarbeidelse. 

03.09.2019/ANNGJ 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

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

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

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégt. 41 
Bergen 

Saksbehandler 
Ingrid Christensen 
55584759 

side 1 av 3 

Til instituttene 

Presisering av leveranser og tidsfrister i forbindelse med 
implementering av generiske ferdigheter ved MN-fakultetet 

Vi viser til brev om studieplanendringer (19/8064) og brev til fagmiljøene av 22.05.19 
(18/1653) vedrørende oppfølging og implementering av tiltakene i rapporten for generisk 
kompetanse og ferdigheter i bachelorutdanningene.  

I seminaret på Solstrand ble det etterspurt en tydeliggjøring av prosessen videre og hvilke 
program dette gjelder for. Det er presisert i det opprinnelige mandatet til arbeidsgruppen at 
dette prosjektet gjelder både bachelorprogram og integrerte 5-årige program.  

Frister for arbeidet  
Til 1. oktober skal følgende leveres: 

• Oppretting og nedlegging av studieprogram
• Oppretting og nedlegging av emner
• Endringer i studieløpstabellen på alle studieprogram (bachelorprogram og integrerte

5-årige program)
• Emner som skal endre vurderingsform kommende semester

Til 18. oktober 2019 skal følgende leveres: 
• Redaksjonelle endringer på emner og studieprogram som vanligvis skulle vært levert

1. oktober kan etterleveres 18. oktober.
• Ett punkt i læringsutbyttet på programnivå som reflekterer innføring av obligatorisk

programmeringsemne.

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 (se punktet emnekartlegging
og studieprogramkartlegging).

Referanse Dato 

2018/1653-INC 13.09.2019 
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• 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.

Emnekartlegging og studieprogramkartlegging 
Programstyrene må frem til 1. mars 2020 gjennomføre en studieprogramkartlegging for å 
finne ut hvilke generelle ferdigheter og kompetanser som allerede finnes i emnene som 
inngår i studieprogrammet, samt konkretisere og fordele ønskede kompetanser som ikke blir 
tilstrekkelig dekket i dag. Mye gjøres allerede i emnene uten at dette er synliggjort i 
læringsutbyttebeskrivelsen. 

Frist 25.oktober: Emnekartlegging 
Fakultetet utarbeider et skjema som skal fylles ut av alle emneansvarlige for obligatoriske 
emner i studieprogrammene (sendes ut innen utgangen av september). Frist for å svare vil 
være 25. oktober 2019. 

Resultatene fra emnekartleggingen vil være tilgjengelig for alle institutt, slik at informasjonen 
om innholdet i emnene kan brukes til studieprogramkartlegging. 

Frist 1. mars 2020: Programkartlegging 
• Programstyrene må gjennomføre en studieprogramkartlegging med utgangspunkt i

emnekartleggingen, for å identifisere hvilke ferdigheter og kompetanser som ikke blir
tilstrekkelig dekket i dag.

• Programstyrene må, med utgangspunkt i denne kartleggingen, legge en plan for
hvordan de ulike ferdighetene og kompetansene bør innarbeides i programmet. I
samarbeid med emneansvarlige må programstyrene bli enige om hvilke
undervisnings- og vurderingsformer som best egner seg for å oppnå disse
kompetansene i løpet av studieløpet.
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Fakultetet vil utarbeide maler for programkartleggingen. Disse malene blir presentert og 
diskutert i et kick-off møte for medlemmene i programstyrene tidlig i november. Videre 
blir det et oppfølgingsmøte i januar der instituttene presenterer status for arbeidet, og 
eventuelle behov for avklaringer blir adressert.  

Vennlig hilsen 

Harald Walderhaug 
visedekan for utdanning Ingrid Christensen 

seksjonssjef 
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 

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

Det matematisk-naturvitenskapelige 
fakultet 
Telefon 55582062 
Telefaks 55589666 
post@mnfa.uib.no 

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allég. 41, Realfagbygget 
Bergen 

Saksbehandler 
Rigmor Geithus 
55583470 
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Lektorutdanningsutvalget 
v/Matematisk institutt 

Budsjett 2019 – Felles avsetning disponert av 
Lektorutdanningsutvalget 
Fakultetet fikk i 2016 tildelt studieplasser på deltids PPU, vanlig PPU og integrert lektor (jf. 
sakene 15/10185-4/5 og 15/5600-103). Hoveddelen av midlene som fulgte studieplassene 
ble øremerket to faste vitenskapelige stillinger innen naturfag og matematikk og tildelt hhv. 
Institutt for biovitenskap og Matematisk institutt.  

De resterende midlene har blitt administrert av fakultetet og tildelt engangstiltak, i hovedsak 
II-stillinger knyttet til fagområdet.

Lektorutdanningen har flere faste utgiftsposter årlig som fakultetet har dekket. For å få en 
mer hensiktsmessig økonomiforvaltning i lektorutdanningen, er det fra 2019 besluttet at en 
ramme på NOK 300 000 skal disponeres av Lektorutdanningsutvalget og overføres til 
Matematisk institutt. 

De tildelte midlene skal dekke felles drift knyttet til lektorutdanningen, bl.a. kostnader knyttet 
til realfagspartnerskap, samarbeid Cape Town, jul- og sommeravslutninger, lærerlekene, 
konferanser og reiser med mer, så lenge Lektorutdanningsutvalget ønsker å fortsette med 
tiltakene. Det forutsettes at denne rammen også inkluderer behov for innleide ressurser. 

I 2020 og 2021 er deler av de resterende midlene bundet i en II-stilling på Institutt for 
biovitenskap, men fra 2022 vil rammen Lektorutdanningsutvalget disponerer bygges opp 
med NOK 44 000, og i 2023 med ytterligere NOK 65 000. Fra 2023 vil den prisjusterte 
rammen Lektorutdanningsutvalget disponerer dermed være NOK 442 000.  

På denne bakgrunn tildeles Matematisk institutt NOK 300 000 for 2019, med videre 
oppbygging på NOK 44 000 i 2022 og NOK 65 000 i 2023. Instituttets budsjettramme vil bli 
justert i henhold til dette. 

Referanse Dato 

2018/14314 19.6.2019 
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Elisabeth M. Lysebo 
fakultetsdirektør Rigmor Geithus 

seniorrådgiver   
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