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REFERAT

Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte tirsdag 19. oktober kl 12.30-14.30 
 
Til stede: 
Jorun Nyléhn, leder av utvalget 
Thea Lillevik Bårdsen, student lektorprogrammet 
Erik Holst, Bergen Katedralskole 
Gunnar Nyhammer, Holen skole 
Johan Lie, Matematisk institutt 
Matthias Stadler, Kjemisk institutt 
Stein Dankert Kolstø, Institutt for fysikk og teknologi 
Sigrun Eliassen, visedekan (utdanning) 
 
Forfall: 
Lars Petter Storm Torjussen, Institutt for pedagogikk 
Tom Klepaker, Institutt for biovitenskap 
Odd André Karlsen, representant for disiplinfagene 
 
Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (MJ) (sekretær) 
 
Møtet ble startet med presentasjonsrunde. 

 
I   Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent.  
 
II   Godkjenning av referat fra 21. september og fra sak på sirkulasjon 
Referat ble godkjent. 
 
Sak 12/21 Oppfølging av sak 8/21 – studieløp med kjemi som fag 2  
Vedtakssak 
 
Jorun og Thea orienterte om saken. Sigrun viste til at det i forslag til emnebeskrivelse for 
KJEM109 legges opp til å ha nesten like mye lab som i KJEM110. Dermed er situasjonen 
kanskje en litt annen. Det er noen uklarheter knyttet til forholdet mellom KJEM110 og 
KJEM109, f.eks. er det foreslått 10 sp overlapp mellom emnene, så her er det behov for 
klargjøring. Forslaget til emnebeskrivelse for KJEM109 skal nå behandles av fakultetet. Vi 
avventer og utsetter saken til en vet mer om KJEM109. 
 
Sak 13/21 Ekstern fagfelle (programsensor)  
Drøftingssak 
 
Jorun orienterte om saken. Det er behov for forslag til person og forslag til oppdrag. 
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Innspill: 
• Foreslår praksis som tema
• I revisjonsprosessen vil praksis være sentralt. F.eks. se på samspill mellom emner og

praksis. Bør derfor kanskje være en fagdidaktiker/en fra profesjonsfeltet?
• Praksis er stort felt, behov for å konkretisere?
• Bør avgrense/konkretisere hva når det gjelder praksis, trenger en med

profesjonsbakgrunn, f.eks. UiO, OsloMet, UiT, sjekke om der er noen mulige personer
der

• Hva med NTNU?
• Tenker også at praksis er et aktuelt felt – knyttet til revisjonsprosessen/ny struktur.

Anne Fyhn, UiT, kan være en aktuell person
• Angående UiO: UiO er stort og kan derfor kanskje løse kollisjonsutfordringer på annet

vis enn oss. Bør velge noen som er i samme situasjon som oss.
• Hva med å bruke en praktiserende lærer? Rune Stadsnes, Lars Kristian Nielsen er

mulige folk i skolen med doktorgrad.
Marianne sjekker opp i hva som er formelle krav til ekstern fagfelle. 

Det er også et behov for et oppdrag for nåværende programsensor/ekstern fagfelle nå i
høst. Vi skal lage en sensormappe/veiledning for 30 sp oppgaver (både did og dis). Hva med
å spørre om Gerd kan bidra litt her? Vil være noe som er aktuelt uansett og vi risikerer ikke
at det vil bli snudd opp ned på i redesignprosessen.

Innspill: 
• Så på det å lage noe eget for 30 sp oppgaver tidligere, vi avviste da å lage det
• Tror det vil være bra å få laget noe slikt
• NMBU har tradisjon for 30 sp oppgaver, så kan være særlig aktuelt siden Gerd er fra

NMBU

Sak 14/21 LU-seminar 22. og 23. november 
Drøftingssak 

Jorun orienterte om saken og ba om forslag til saker å jobbe med på seminaret. 

Innspill: 
• Sak 13/21
• Se på emneporteføljen/-strukturen vår i didaktikk. Noe en ønsker å gjøre noe med?

Kan være lurt å være litt i forkant med tanke på at det vil bli aktuelt i
redesignprosessen.

• Lektorsenter – hva ønsker vi oss at det skal bli?
• Kan være lurt å være i forkant, kunne spille inn
• Idé å spørre Endre Brunstad med?
• Fagfelle, lektorsenter og arbeidsfordeling/struktur aktuelle tema
• Innføring to sensorer, konsekvenser
• Denne saken vil komme opp på fakultetet, mye som må avklares. Jorun sitter i

studieutvalget. Fint om LU har innspill.
• Skjønner tanken om at det skal gi bedre kvalitetssikring, men svært ressurskrevende,

og gjør det vanskeligere å bruke f.eks. mappevurdering.
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• Tenker meg at det som skal stimulere læringsprosessene nå vil måtte legges som 
obliger, og så ha en liten avsluttende eksamen 

• Feil å ha så stort fokus på sluttvurdering, men en sensor vil ikke få med seg prosessen 
• Mulig å tenke vurdering inn under temaet arbeidsfordeling/struktur 

 
 
Sak 15/21 MNF201  
Drøftingssak 
 
Jorun orienterte om saken. Den har vært oppe før, men nå nærmer det seg at man må gjøre 
noen valg. Hva ønsker LU og hvordan jobber vi videre med dette? 
 
Innspill: 

• Studentene kaller MNF201 for exphil 2.0 
• Har blitt et smertens barn. Har blitt mye endret over tid, sammenlignet med den 

opprinnelige ideen 
• Den opprinnelige ideen høres spennende ut 
• Bør det ikke være en realist som underviser dette? 
• En mulighet er å gå i dialog med ham som nå skal undervise innovasjonsemnet for 

siving-studentene 
• Kan det være en mulighet å bruke samme emne? 
• Behov for noe som er mer skolerelevant? 
• Studentene skal studere skolen resten av livet, kan være en mulighet til å få erfaring 

som kan være nyttig i skolen/TOF 
• Vi er avhengig av et emne som kan tilpasses praksis 
• Kan være kapasitetsutfordring på emnet, må ha nok veiledere 
• Det er ca. 150 000,- til bruk på praksistilpasset emne for lektorstudentene 
• Emnebeskrivelsen kommer nå, emnet skal gå hvert semester 
• Fare for at det blir for gründerfokus? 
• Handler litt om hvem som trekkes inn 
• Må se på hva emnebeskrivelsen åpner for 
• Tema på LU-seminar? 
• Bruke innovasjonsemnet som grunnstamme? 
• Ikke fornøyd med MNF201 slik det er nå 
• Bør gå mer mot det som opprinnelig var tenkt 

 
LU landet på at man vil sjekke nærmere opp muligheten til å bruke innovasjonsemnet. 
 
III   Orienteringssaker 

• FIL har fått 15 000,- i økonomisk støtte fra LU til sosiale tiltak for kull20 
• Opprettelse av masterforberedende emne i matematikkdidaktikk for lektorstudenter. 

Emnet inneholder både metode og matematikkdidaktisk teori.  
• Kjemisk institutt positiv til å la lektorstudenter delta i forberedelse og etterarbeid til 

lab 
• Redesignprosessen var tema på sist programrådsmøte 
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• Brev sendt fra LU til fakultetet angående studieplanendringer, vedlegg 2. Sigrun 
oppfordret til å be II om en avklaring på om de blir med eller ikke. 

• 36 fullførte lektorprogrammet forrige studieår. For inneværende studieår er 
prognosen 30+. Under + ligger noen som er blitt forsinket primært i forbindelse med 
korona, der de fleste forhåpentligvis vil komme i mål. 

 
201021/MAJE 
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Sak 1/22 Budsjett 2022
Vedtakssak 

Fakultetet overførte i 2019 midler til Matematisk institutt som skal disponeres av 
Lektorutdanningsutvalget.  I 2019 var beløpet 300 000, som kom i tillegg til de 50 000 som 
tidligere var overført. I 2022 ble det varslet at beløpet skulle bli økt med 44 000. Det er 
uavklart hvordan/om dette beløpet påvirkes av rammekutt som har vært gjort. 

Vedlagt er forslag til budsjett for 2022, vedlegg 1. 

Forslag til vedtak: 
Budsjettet vedtas med de endringer man blir enige om på møtet. 

Sak 2/22 Studieplanendringer 
Vedtakssak 

1. mars er frist for små studieplanendringer.

A. Emner
Ønskede/planlagte endringer i didaktikkemner bør drøftes i LU før de godkjennes på
eierinstitutt og sendes til fakultetet. Dette gjelder særlig fellesemner i naturfagdidaktikk
og endringer f.eks. i vurderingsform, som kan påvirke helheten.

Når det gjelder planlagte/ønskede endringer i disiplinfag som inngår i/er relevante for
lektorprogrammet og som kan påvirke lektorprogrammet/-studentene, skal LU
informeres.

Vi ber om at instituttrepresentantene informerer.

Matthias melder at han vil endre vurderingsform i KJEMDID220/220-P fra mappe til
muntlig.
Jorun melder at hun vil gå over til 80% obligatorisk oppmøte i undervisningen i
BIODID220/220-P.

B. Lektorprogram

1. Nytt studieløp for Matematikk med kjemi (Mk) – KJEM110 i 1. semester eller KJEM109 i
2.?
Dette er en sak som har blitt drøftet før. I dette studieløpet har studentene mulighet til å
ta KJEM110 i 1. semester eller KJEM109 i 2. semester. I studieløpet for Biologi med kjemi
(Bk), må studentene ta KJEM109 i 2. semester, det er ikke plass til KJEM110.

Noen mulige argument for at Mk skal ta KJEM109 i 2. semester:
• Da vil samme emner være anbefalt for kjemi som fag 2 uansett masterfag.
• KJEM109 i 2. semester betyr INF100 i 1. semester, som innebærer at studenten kan

bytte til annet fag 2 i løpet av 1. semester, uten å tape tid.
Noen mulige argument for at Mk bør ta KJEM110: 
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• KJEM110 inneholder mer lab enn KJEM109, slik at de får mer laberfaring. Bk får
uansett mer laberfaring i biologien. Det er nå avklart at KJEM109 vil ha 4 labdager,
mens KJEM110 vil ha 5.

• KJEM110 i 1. semester gir mulighet til å bytte til kjemi som masterfag i løpet av 1.
semester

Det må avklares hvilket emne som skal anbefales, med tanke på timeplan og informasjon 
til nye studenter H22.  
https://org.uib.no/laererutdMN/Studielop2022.pdf  

Forslag til vedtak: 
I studieløpet for Matematikk med kjemi anbefales KJEM109 i 2. semester (og INF100 i 1. 
semester) 

1. 
2. Justere krav til matematikk som fag 2

Pr. nå er kravet: «MAT111, MAT112, MAT121, STAT101/STAT110 og 20 sp valfrie MAT-
/STAT-emne». Basert på vurderinger fra Matematisk institutt og hva som praktiseres ved
opptak til PPU bør det presiseres at MAT101 ikke kan brukes som del av de 20 sp.

Forslag til vedtak:
Det presiseres at MAT101 ikke kan inngå i matematikk som fag 2.

3. Andre ønsker/innspill til endringer?

Sak 3/22 Ikke mulig å erstatte MNF201 med det nye innovasjonsemnet 
Orienteringssak 

Det er nylig blitt avklart at det ikke vil være mulig å tilpasse undervisningen i det nye 
innovasjonsemnet, INNOV201, til lektorstudentenes praksisperiode. Dvs. det vil dessverre 
ikke være en mulighet for lektorstudenter å ta INNOV201 H22 parallelt med langpraksis, slik 
vi ønsket. Dvs. at en ikke pr. nå har et emne som kan erstatte MNF201. 

I stedet legges det for H22 opp til dialog med HF/Sorin Bangu om justeringer i emnet for H22 
innenfor de rammene emnebeskrivelsen gir. En liten gruppe bestående av Matthias Stadler, 
Johan Lie, Marianne Jensen og en student, Kjetil Storli, ser nærmere på emnet og på 
studenttilbakemeldinger og følger opp med HF/Sorin. 

Sak 4/22 Redesign-prosess og utvikling av lektorutdanningen 
Drøftingssak 

1. Utarbeide læringsutbyttebeskrivelser (LUB) for programmet
Lektorsenteret har sendt ut en bestilling til instituttene som er involvert i lektorprogrammet,
i forbindelse med redesignprosessen, vedlegg 2.
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Det skal være et dagseminar 2. mai (som oppfølging til seminar 19. januar som var primært 
for representanter fra disiplinfagene). Et av temaene på seminaret er LUB for 
lektorprogrammene. Lektorsenteret ber instituttene om at det formuleres forslag til LUB 
som sendes til lektorsenteret innen 27. april. 

Siden det på MN er et felles lektorprogram, må dette arbeidet koordineres, slik at det sendes 
over et felles forslag innen 27. april. Det kan være aktuelt med en arbeidsgruppe der både 
fagdidaktikere og representanter for disiplinfagene er med. Instituttene er allerede bedt om 
å melde inn aktuelle personer, vedlegg 3. 

Vi ber om forslag til hvordan vi med dette utgangspunktet best jobbe videre med å få LUB på 
plass. 

Et sentralt spørsmål som raskt må avklares er hvorvidt det er ønskelig/behov for å lage LUB 
for ulike fagkombinasjoner eller om det er tilstrekkelig med felles LUB slik vi har nå. 

2. Til fakultetets studiekvalitetsmelding (til Studieavdelingen/prorektor for utdanning), er
fakultetet bedt om å besvare følgende spørsmål om lektorutdanning:

På hvilke måter planlegger fakultetet å arbeide for at omorganisering av 
lektorutdanningen ved UiB skal lykkes? Hvilke utfordringer og muligheter diskuteres 
ved fakultetet? 

Fakultetet har bedt LU om å komme med innspill. 

Vi ber om forslag til hvordan fakultetet best kan jobbe for at omorganiseringen skal bli 
vellykket, og kommentarer angående utfordringer og muligheter man ser. Se evt. 
Universitetsstyresak 76/21 om organisering av lektorutdanningene, 
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-06-17/S_76-
21Organisering-lektorutdanningenUiB.pdf  

Sak 5/22 Studenter til Cape Town H22? 
Drøftingssak 

Koronasituasjonen ser lovende ut både i Norge og Sør-Afrika for øyeblikket, og det er en god 
del studenter som har vist interesse for å dra H22 hvis mulig. Vår kontakt i Cape Town Ines 
Rosef anser det som mulig å gjennomføre med tanke på korona hvis situasjonen ikke 
forverres igjen. 

Hva må til hvis det skal kunne være mulig for studenter å reise? 
• CAMST må si ja. Pr. nå har vi ingen gjeldende avtale, men de har uttrykt at de er

positive til å videreføre. Vi har tidligere invitert representanter fra CAMST til å besøke
UiB når koronasituasjonen tillater det, men det foreligger ikke konkrete planer.

• For å sikre at studentene har bolig, må CAMST kontaktes og si ja relativt snart
• En fagdidaktiker må besøke studentene H22

Dersom det ikke vil være aktuelt å sende studenter til CAMST H22, kan H22 være et mulig 
tidspunkt å invitere representanter derfra.  
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Sak 6/22 Rapport fra ekstern fagfelle 
Drøftingssak 

Avtroppende ekstern fagfelle (programsensor) besøkte UiB/MN i november for samtale med 
studenter og ansatte om masteroppgaver og sensormapper/retningslinjer. Vedlagt er 
hennes rapport, vedlegg 4. 

Vi ber om innspill og kommentarer til rapporten og hvordan den kan følges opp. 

Vedlagt er også rapport fra HFs eksterne fagfelle, til orientering, vedlegg 5. 

Sak 7/22 Studiebarometeret 2021 
Drøftingssak 

Resultatene for Studiebarometeret 2021 har kommet. I vedlegget er det lenke til resultat for 
lektorprogrammet, samt noen sammenligninger av indekser, vedlegg 6.  

III Orienteringssaker 

• Forslag til møter for vårsemesteret (uke 14 og uke 23)
• Ny ekstern fagfelle, Anders Sanne, NTNU, er oppnevnt for 2022-2025, vedlegg 7
• Diverse studenttall, vedlegg 8
• Høy strykprosent på MAT111 H21, også for lektorstudenter, vedlegg 9
• Åpning av lektorsenteret 14. mars kl. 14.00, administrativ leder, Ranveig Lote, på

plass
• R2-kravet fjernet for lektorprogrammet fra og med 2022
• Informatikk blir ikke med i lektorprogrammet i denne omgang. Geofag tilbys ikke til

nye lektorstudenter.
• Fordeling av ansvar/oppgaver – campusdager og temadag, vedlegg 10
• Åpen dag 2022 er avlyst (var planlagt 14. februar). Erstattet av digital info og chat
• Semesterplan for høstsemesteret 2022, vedlegg 11
• Innføring av tosensorordning utsatt
• Evt. orienteringer fra programråd, styringsgruppe og praksisutvalg
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Forslag budsjett 2022 2022 Merknad
Ekstern fagfelle - honorar - 20 000,- 25 000
Programsensor - reiseutgifter 5000
2 eksterne representanter i LU - honorar 2*6000,- 14 000
Lån av lab Amaile Skram 2000
Besøk fra CAMST 75 000 H22 eller senere
HMS-kurs - Kjemisk institutt 15 000
Vårtur til Lønningen (ertstnig for juleavslutning for UiB) 20 000
Lærarleikane - fagutvalget 6 000 Støtte FIL (lærarleikane) H22
Tiltak for kull20 15 000 FIL søkt og fått innvilget H21, men ble utsatt til V22
Lektorutdanningskonferanse UiB 90 000
Lektorseremoni 30 000 hvis fysisk
Samling for praksisveiledere H22 10 000 I stedet for å starte opp Realfagspartnerskapet nå
Diverse drift, f.eks. pizza, bevertning ekstern fagfelle, 
evt. vikarmidler for eksterne i LU,… 10 000
LU-leder på nasjonale LU/PPU-konferanser 10 000
Tilrettelegging i forbindelse med kortpraksis 
- lønn gruppeleder ekstragrupper 5 000
Seminar LU 40 000 H22 
Bruk av eksterne (lærere) i 
fagdidaktikkundervisning/campusdager/temadag* 20 000
Felles utstyr* 5 000

397 000

* LU-medlemmer/didaktikere tar initiativ til å bruke av midlene, men skal avklares med Jorun og Marianne i forkant

VEDLEGG 1 (tilbake)
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N  
Lektorsenteret 

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

Studieavdelinga 
Telefon 55582000 
eksamen@uib.no 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Langesgt. 1-3 
Bergen 

Sakshandsamar 
Iren Igesund 
55589483 

side 1 av 3 

Sosiologisk institutt 
Institutt for biovitskap 
Matematisk institutt 
Institutt for fysikk og teknologi 
Kjemisk institutt 
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap 
Institutt for framandspråk 
Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studium 

Redesign av lektorutdanninga- oppfølging av seminaret 19. januar 
I samband med redesignprosessen for lektorprogramma ved UiB vart det 19. januar 2022 
arrangert eit digitalt seminar. Dette seminaret var primært for representantar frå disiplinfaga 
som er involverte i lektorutdanninga, men med representasjon frå programrådet. Det er sendt 
ei oppsummering av seminaret til deltakarane.   

Det vil bli arrangert eit oppfølgingsseminar måndag 2. mai kl. 09–15 på Clarion Hotel 
Admiral. Målgruppa er den same som var til stades 19. januar.   

På oppfølgingsseminaret i mai vil følgjande spørsmål bli diskutert:  

1. Læringsutbyttebeskrivingar for lektorprogramma

2. Programkart for ny modell for lektorprogramma: innhaldet i ulike alternativ og
moglege implikasjonar og effektar

Til det første spørsmålet følgjer det ei konkret oppgåve: Det er forventa at dei ulike institutta 
som har fagleg ansvar for kvart lektorprogram innan 27. april formulerer framlegg til 
læringsutbyttebeskrivingar for sine lektorprogram, og sender det til iren.igesund@uib.no. Vi 
føreset at dei disiplinfaglege miljøa og dei fagdidaktiske miljøa samarbeider om å utarbeide 
læringsutbytteformuleringar. Framlegg til læringsutbyttebeskrivingar skal så bli presentert på 
seminaret 2. mai. Sjå vedlagte støtte til utforming av læringsutbyttebeskrivingane.   

Det andre spørsmålet som skal diskuterast på seminaret, handlar om programkart for 
lektorprogramma. Det dreier seg grovt sagt om rekkjefølgja av emne og om plassering av 
emne: korleis praksis skal plasserast i ulike semester, progresjonen av emne, om det skal 
vere eventuelle reine praksis- og profesjonssemester. Oppdraget frå styringsgruppa for 
lektorutdanning er at ein gjennom redesignarbeidet skal «få til ei betre innplassering av 

Referanse Dato 

2022/2420-IRIG 03.02.2022 

V E D L E G G  2  ( t i l b a k e )
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side 2 av 3 

praksis og å styrkja samanhengen mellom praksis og undervisninga i disiplinfag, didaktikk og 
pedagogikk», og utforminga av programkart må etterfølgje eit slikt oppdrag. Ein viktig 
premissleverandør er rapporten «Arbeidsgruppe – struktur og økonomi i lektorutdanningen» 
(Sejersted-rapporten, 2018).   

På seminaret vil det bli formulert nokre alternative programkart, basert på premissar i 
oppdragsdokument og på innspel frå ulike utval, råd og møte. Føremålet med å formulere 
alternative programkart-utkast på seminaret 2. mai, er å få ein open og fordomsfri diskusjon, 
og for å få klargjort konsekvensar og implikasjonar ved alternativa. Diskusjonen på seminaret 
vil vere viktig for den vidare prosessen.  

Korleis utforme læringsutbyttebeskrivingar for lektorprogrammet? 
Eit læringsutbytte er det ein person veit, kan og er i stand til å gjera etter å ha fullført ein 
læringsprosess som t.d. eit utdanningsløp. Læringsutbyttet skal beskrivast i tre kategoriar, 
kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse og på to nivå i utdanningsløpet:  

• Overordna, på studieprogramnivå (for heile utdanninga): Desse
læringsutbyttebeskrivingane blir trykt på vitnemålet til alle uteksaminerte kandidatar

• Emnevis, for kvar av emna som gir studiepoeng. Desse læringsutbyttebeskrivingane
er grunnlaget for vurdering på emnet.

Læringsutbyttebeskrivingane har fleire formål: 
- Dei kommuniserer til studentane og potensielle framtidige studentar kva dei skal

kunne (gjera) etter fullført utdanning
- Dei fungerer som forventningsavklaring/avtale mellom institusjonen/dei tilsette og

studentane
- Dei fungerer retningsgivande som pedagogisk/didaktisk verktøy for å planleggja

undervising og vurdering
- Dei kommuniserer til framtidige arbeidsgivarar og andre utdanningsinstitusjonar kva

kunnskapar, ferdigheiter og generell kompetanse kandidaten har etter fullført
utdanning

Lektorprogramma er underlagt Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8–13, 
samstundes som læringsutbyttebeskrivingane skal utformast i samsvar med Nasjonalt 
kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Dette avgrensar og definerer i stor grad både innhaldet og 
utforminga av læringsutbyttebeskrivingane for programmet.  

Utfordringa er dermed å skriva inn disiplinfaget og den tilhøyrande didaktikken slik at ein 
både tar hand om krava frå rammeplanen og NKR, samstundes som formuleringane blir 
fagspesifikke nok til at dei gir meining for studentar, undervisarar og framtidige 
arbeidsgivarar. Det er vanskeleg å få til dersom ein berre kopierer formuleringane frå 
rammeverket inn i læringsutbyttebeskrivingane for eige program.      

Eksempel på læringsutbyttebeskrivingar på programnivå der det faglege er synleg: 

• Lektorudanning i nordisk
• Lektorutdanning i samfunnsfag
• Lektorutdanning i realfag, NTNU
• Lektorutdanning i historie , NTNU
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Treng de meir hjelp og støtte? Ta kontakt med UiB læringslab: cecilie.boge@uib.no. 

Venleg helsing 

Endre Otto Brunstad 
leiar   Iren Igesund 

rådgjevar 

Kopi 
Det samfunnsvitskaplege fakultet 
Det matematisk-naturvitskaplege fakultet 
Det humanistiske fakultet 
Det psykologiske fakultet 
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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 
Lektorutdanningsutvalget

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, Realfagbygget 
Bergen 

Saksbehandler 
Marianne Jensen 
55582841 
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Kjemisk institutt 
Matematisk institutt 
Institutt for biovitenskap 
Institutt for fysikk og teknologi 

Redesign av lektorprogrammet - læringsutbyttebeskrivelser 
Vi viser til brev fra Lektorsenteret i forbindelse med at lektorprogrammet skal redesignes 
(2022/2420), der det bl.a. bes om at forslag til læringsutbyttebeskrivelser (LUB) for 
lektorprogrammene sendes inn innen 27. april. 

På MN-fakultetet er lektorprogrammet i realfag administrativt plassert på Matematisk institutt, 
mens det faglige er et felles ansvar for de instituttene som er med i samarbeidet. 
Lektorutdanningsutvalget (LU) fungerer som lokalt programstyre og alle instituttene er 
representert der.  
Siden det er et felles realfaglig program, skal det være felles LUB, evt. supplert med LUB for 
ulike studieretninger (fagkombinasjoner). Å lage forslag til LUB vil derfor også være et felles 
ansvar og det er naturlig at LU koordinerer arbeidet med dette og godkjenner forslaget før 
det sendes.  

I arbeidet med å lage samlet forslag til LUB er det ønskelig å involvere en fagdidaktiker og en 
representant for disiplinfagene fra hvert institutt. Det kan være en fordel om 
instituttrepresentanten i LU er en av dem, men ikke nødvendig. Det kan også være aktuelt at 
hvert institutt vil få en noe større oppgave/ansvar dersom det skal opereres med 
studieretninger, men det kommer en evt. tilbake til. 

Vi ber om tilbakemelding om hvem fra instituttet som kan delta innen 20. februar, på epost 
til marianne.jensen@uib.no.  

Referanse Dato 

2022/2716-MAJE 09.02.2022 

V E D L E G G  3  ( t i l b a k e )
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Det vil være aktuelt med 1-2 arbeidsmøter i forbindelse med arbeidet, men nærmere plan for 
arbeidet vil være tema på LUs møte 21. februar og følges opp i etterkant av det.  

Vennlig hilsen 

Jorun Nyléhn 
Leder for utvalget Marianne Jensen 

seniorkonsulent
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VEDLEGG 4  (tilbake)

Programfagfellerapport lektorprogrammet i naturvitenskap og 
matematikk 2021 

Oppdraget var å se på Sensorveiledningene med vekt på vurderingskriteriene for 
mastereksamen. På møtet med profesjonsfaglige ble det stilt spørsmål ved dette oppdraget 
fordi det nylig hadde vært en revisjon av vurderingskriterier i fakultetet. 

Innledning  
Kriteriene ved MatNat-lektorprogrammet er felles for disiplinfaglige og fagdidaktiske 
masteroppgaver. Kriteriene følger dermed vurderingskriteriene til de ulike instituttene. 
Disiplinfaglig master har større omfang, men har i utgangspunktet samme kriterier. Vedtak i 
lærerutdanningsutvalget 18.12.12 gjør det klart at master på lektorprogrammet skal ha «en 
mer begrenset problemstilling, mindre tilfang av litteratur og generelt en mindre 
omfattende tekst.» 

I dette vedtaket står det også at de enkelte momentene i vurderingskriteriene vurderes i den 
grad de er relevante for masteroppgaven. Dette åpner for et stort skjønn. Mitt utgangspunkt 
er at vurderingskriterier må suppleres med skjønn. Hvor stort rommet for skjønn skal være 
og hvordan dette rommet brukes bør diskuteres.  

Dette betyr at kriteriene i seg selv bare er en del av det å vurdere kvaliteten i vurderingen i 
et masterprogram. Vesentlig for kvaliteten er at det diskuteres og avklares hvordan kriterier 
og skjønn faktisk brukes innad i de fagdidaktiske miljøene – og innad i institutter og fakultet. 
Det må også tas høyde for at faglige tradisjoner påvirker både forståelse av kriterier og 
skjønn. 

Metodisk er denne rapporten bygd på en sammenliknende dokumentanalyse av de fire 
kriteriesettene, der det også legges vekt på de ansatte i fagdidaktikk sine erfaringer med 
bruk. Studentene som ennå ikke hadde startet på oppgaven hadde i liten grad syn på 
kriteriene. De uteksaminerte studentene jeg snakket med hadde en del syn både på 
kriteriene og masteren i seg selv. Eksterne sensorer sine synspunkter er ikke undersøkt, 
heller ikke samsvar mellom kriteriene og emnebeskrivelsene. Fordi kriteriene ved MatNat-
lektorprogrammet også gjelder disiplinfag, speiler jeg disse kriteriene med kriteriene fra 
NMBU som kun er for fagdidaktisk master, men der eksamensformen er lik. Dette gir meg 
anledning til å stille en del spørsmål til dagens kriterier.  

Oversikt over sensorveiledningene ved de ulike instituttene  
Alle instituttene har sensorveiledninger som tar utgangspunkt i nasjonale retningslinjer for 
vurdering av mastereksamen i MNT-fagene. Samtlige sensorveiledninger har en lokal del – 
der det henvises til fakultetets bestemmelser for bedømming og gjennomføring av eksamen. 
Rekkefølgen på – og hvor mye plass som gis til ulike element varierer litt mellom de ulike 
instituttene. Dette vises i tabell 1 som gir overskriftene i de ulike institutters 
sensorveiledning.   
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Kjemisk inst. Inst. f. Biovitenskap Inst. f. Fysikk og teknologi Matematisk inst. 
Innhold Innhold Innhold Innhold 
Mål og målgruppe Nasjonale retningslinjer Introduksjon Mål og målgruppe 

Om 
sensorveiledningen 

Nasjonale 
retningslinjer for 
karaktersetting av 
masteroppgaver 
innenfor MNT-
fagene 

Karaktersetting av 
masteroppgaver for MNT-
fagene 

- Kvalifikasjonsrammeverket
- Normert tid
- Karakterbeskrivelser
- Veileder- og

sensorvurdering
- Standardisert

sensurskjema

Nasjonale retningslinjer 
 Karaktersystemet – 
generelle og kvalitative 
beskrivelser 

Sensorvurdering av 
masteroppgaver i MNT-
fag - Sensurskjema 

Nasjonale 
retningslinjer 
Om nasjonale 
retningslinjer for 
karaktersetting av 
masteroppgaver 
Karaktersystemet – 
generelle og 
kvalitative 
beskrivelser 

Sensorvurdering av 
masteroppgaver i 
MNT-fag 

Nasjonale 
retningslinjer 
  Grunnprinsipper 
forbruk av det 
nasjonale 
karaktersystemet 

Karaktersystemet – 
generelle og 
kvalitative 
beskrivelser 

Sensorvurdering av 
masteroppgaver i 
MNT-fag 

Veiledervurdering 

Sensurskjema 

Lokale retningslinjer 

- Bedømmelse av oppgaven
- Avsluttende

mastereksamen

Lokale retningslinjer 

- Bedømmelse av
oppgaven

- Utfyllende regler for
mastereksamen ved

Lokale retningslinjer 

Utdrag fra 
«Utfyllende regler 
for gradsstudier 
ved...» 
- Bedømmelse av

oppgaven
- Avsluttende

mastereksamen

Lokale retningslinjer 
Utfyllende regler for 
mastereksamen ved 
fakultetet 
- Bedømmelse av

oppgaven
- Avsluttende

mastereksamen

Vedtak i 
programstyret  
(sensormapper) 

Generisk karakterbeskrivelse 
Sensorvurdering 
Veiledervurdering 
Retningslinjer for 
gjennomføring av 
mastereksamen  
Standardisert sensurskjema 
Begrunnelse og klage på 
karakter 

Vedlegg 
sensurskjema 

Tabell 1. Overskrifter i sensorveiledningene ved de ulike instituttene 
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Likheter og forskjeller i sensorveiledningene mellom de ulike instituttene 
Karaktersystemet – beskrivelser. Dette er felles for alle sensorveiledningene. De ulike 
karakterene beskriver ulike grader av hvorvidt studenten har a) klare mål for arbeidet, 
behersker teoretisk kunnskap og faglige metoder b) anvendelse av faglige metoder og 
tekniske ferdigheter c) funderte analyser, kritiske vurderinger og om arbeidet er nyskapende 
og at det skilles mellom egne og andres bidrag  og d) klart språk og struktur.   

I det kulepunktet som omhandler anvendelse av faglige metoder er begrepsbruken 
knyttet til eksperimentell naturvitenskap: «forsøk» og «beregninger». Kjemisk institutt bør 
se på layout for karakterene E og F. 

Sensorvurdering. Dette er en liste som er felles ved alle instituttene. Her gis det en rekke 
med spørsmål til ulike deler av masteroppgaven; faglig forankring, teoretisk innsikt, 
målbeskrivelse, ferdighetsnivå, arbeidet, analyse og diskusjon, kritisk refleksjon, eget bidrag, 
struktur, språk og form.  

Også i denne delen bærer språket preg av realfagene gjennom ord som «hypotese» 
og «målefeil». Det er ikke gjort eksplisitt at studenten skal gjøre vurderinger av metoder, kun 
resultater som fremkommer ved å bruke metoder. Etiske problemstillinger er et underpunkt 
av kritisk refleksjon i sensurvurderingen.  

Sensurtabell. Ved tabellen er det en forklaring til hvordan den skal brukes. Det gis poeng for 
de ulike elementene (gitt makspoeng). Poengfordelingen varierer noe mellom instituttene. 
Tabellens ulike element samsvarer med listen som er gitt under Sensorvurdering. I tillegg er 
det poeng for selvstendighet og eget bidrag. I tabellen er muntlig del av eksamen gitt 
mulighet til 5 poeng (av totalt 100 mulige). Det betyr at den muntlige delen har en marginal 
justerende rolle i karakterfastsetting. Institutt for matematikk har ikke sensurtabell i sin 
sensorveiledning. Institutt for biovitenskap har i tillegg til sensurtabellen også en beskrivelse 
av sensurtabellen som verktøy for karakterfastsettelse, inkludert en tabell som sier noe hvor 
mange poeng som gir hvilke karakterer.  

Lokale retningslinjer. Alle institutter inkluderer §12 Bedømmelse av oppgaven fra utfyllende 
regler for mastereksamen ved fakultetet, som del av sensorveiledningen. Matematisk 
institutt, institutt for biovitenskap og kjemisk institutt bruker alle §15 Avsluttende 
mastergradseksamen.  Institutt for fysikk og teknologi tar utgangspunkt i §15 og sier noe om 
omfang på masteroppgaven, også spesielt knyttet til fysikkdidaktikk – og gjennomføring av 
muntlig del. Hvordan muntlig eksamen skal gjennomføres er noe mer detaljert enn i de 
andre sensorveiledningene og det åpens for å se bort fra poengskjema. 

Institutt for biovitenskap har retningslinjer ut over § 15. Under overskrifta 
Retningslinjer for gjennomføring av mastereksamen, tas det opp tema som veiledere og 
sensorer, innlevering av eksamen, forberedelser og gjennomføring. Her er det delvis 
omskriving av tidligere tekst og delvis ny informasjon. I starten av denne sensorveiledningen 
er det også gitt at oppgaven må være levert i tide for å bli vurdert.  
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Sammenlikning med NMBU-kriterierene   
Det som gjør en sammenlikning mellom disse to sensorveiledningene interessant er at begge 
institusjoner har lik eksamensordning, men NMBU har kriterier som har utgangspunkt i 
fagdidaktikk som disiplin og ikke MNT-fag. 

NMBU har en rent kvalitativ beskrivelse. Det vises til emnebeskrivelsen for 
læringsutbyttebeskrivelser (disse er også gitt som vedlegg). Den muntlige delen av eksamen 
justerer den skriftlige delen. Det er en beskrivelse av hvordan den muntlige delen av 
eksamen skal foregå. Vurderingskriteriene er koblet direkte til læringsutbyttebeskrivelsene 
og differensiert i høy, middels og lav måloppnåelse.  

De generelle kvalitative beskrivelser av karaktersystemet fra UHR er gitt som vedlegg. 

Noen forskjeller i mellom kriteriene ved UiB og NMBU er: 
- Ved NMBU åpnes det for å begrunne en masteroppgave ut fra relevans i praksisfeltet

– ikke kun i forskning.
- Ved NMBU legges det større vekt på vurdering av metodiske spørsmål og det er

større vekt på etikk
- UiB vektlegger språk, struktur (tekst) og form mer eksplisitt enn NMBU.

Erfaringer ved bruk av sensorveiledningen 
Studentene  

- Noen veiledere bruker kriteriene (indirekte) som del av veiledning.
- Arbeidet med masteroppgaven kan bli fragmentert dersom blir for opptatt av

(del)kriterier.
- Uklart for studentene om hva som er forventningene til en 60 i forhold til en 30-

poengsmaster. Det kan virke som fagdidaktisk master (30 studiepoeng) er langt mer
omfattende enn «halvparten av» en 60-poengsmaster.

- Viktig med anvendt perspektiv i masteroppgaven.
- Forskningsetikk bør styrkes i kriteriene.

Profesjonsansatte 
- Kriteriene kan hjelpe til å tydeliggjøre det som vektes mye/hva som er viktig.
- Tar gjerne opp de kvalitative beskrivelsene av karakter når karakter skal formidles til

studenten.
- Standardisert sensurskjema: Det er litt ulike praksiser for bruk av skjema blant

fagdidaktikerne. Noen syns det er nyttig, andre mener det begrenser forståelsen av
det unike i hver masteroppgave. Skjemaet kan brukes som stikkord/utgangspunkt for
å huske på de vesentlige delene av den kvalitative karakterbeskrivelsen.

- Muntlig del av eksamen er viktig fordi det gir studenten anledning til å utdype og
forklare.

- Sammenhengen mellom de ulike beskrivelsene i sensorveiledningen er ikke
nødvendigvis veldig tydelig.

- Kriteriene er innholdsmessige gode. Og det er ikke et problem å bruke disse
kriteriene i praksis.
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- Selv om begrepsbruken i MNT-kravene er realfaglig er dette ikke et problem for
veiledere eller sensorer, men det kan være at studentene ikke kjenner seg helt igjen i
begrepsbruk, og dermed at begrepsbruken muligens kan virke lite inkluderende.

- Etikk – litt ulike syn på om det er viktig å tydeliggjøre dette i kriteriene.

Konklusjon 
Kriteriene fungerer greit. Gjennomgang av sensorveiledningene med hensyn til konsistens 
bør vurderes. Det er viktig at sensorveiledningene kommuniserer presist til eksterne, men 
også at kriteriene kan brukes overfor lektorstudenter med fagdidaktisk masteroppgave. 

Det er tydelig at faglig skjønn brukes aktivt som ledd i vurdering, og at sensorfelleskap er en 
viktig del av det å etablere skjønn og felles forståelse som også går på tvers av institusjoner. 
Det kan selvsagt være krevende for nye kollegaer å bli en del av disse vurderingspraksisene, 
men det virker som det er en kultur for å snakke sammen om hva kriteriene betyr og 
hvordan de brukes.  

I Institutt for biovitenskap sin sensormappe er det uklart hva som er nasjonale og lokale 
retningslinjer. For eksempel er generisk karakterbeskrivelse – hentet rett ut fra nasjonale 
retningslinjer – plassert under lokale retningslinjer. Fordi ulike tema tas opp flere steder i 
dokumentet er det en viss fare for at teksten kan bli selvmotsetigende. Dette er et 
dokument som vil kreve nøyere lesing og tolkning. Er det mulig å forenkle og systematisere 
teksten noe? 

I Institutt for biovitenskap sin sensormappe er det et eget punkt om begrunnelse og klage. 
Begrunnelse er forså vidt dekket av § 12 i intern forskrift, men å gi informasjon om hvordan 
klage foregår kan være relevant informasjon for både studenter og sensorer. Kanskje dette 
bør inkluderes i alle sensormappene? 

Det kan vurderes om sentrale element i en fagdidaktisk tradisjon skal fremheves noe mer. 
Slik som vurdering av metodiske valg og forskningsetikk og at oppgaven også begrunnes ut 
fra skole/profesjon.  

Oslo, februar 2022 
Gerd Johansen 
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Vedlegg 

Sensorveiledning 
Masteroppgave i lektorprogrammet 

Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap, RealTek, NMBU 

Denne sensorveiledningen gjelder for masteroppgaver i emnet M30-LUN (se emneplanen). 
Veilederen består av informasjon om gjennomføring av muntlig eksamen, samt om selve 
vurderingen og vurderingskriteriene. 

Vurdering av masteroppgaven 
Vurdering av masteroppgaven skal sees i sammenheng med emneplan i M30-LUN 
masteroppgave, https://www.nmbu.no/emne/M30-LUN?studieaar=2021 For 
læringsutbyttebeskrivelsen, se vedlegg I. En spesifikasjon av kriteriene for vurdering av 
masteroppgavene er gitt under. Vurdering skjer av både den skriftlige og den muntlige 
delen. Presentasjonen kan sammen med den påfølgende diskusjonen være justerende på 
den endelige karakteren på oppgaven. Masteroppgaven kan skrives individuelt eller av to 
studenter i fellesskap. Ved avsluttende muntlig eksamen for en studentgruppe kan 
sensorene foreta en individuell vurdering av studentene (jmf. § 42-3 i Forskrift om studier 
ved NMBU). 

Gjennomføring av muntlig eksamen 
Muntlig eksaminering av masteroppgaven består av en offentlig presentasjon og en muntlig 
diskusjon som ikke er offentlig. Ved muntlig eksamen deltar studenten, intern sensor og 
ekstern sensor. Hovedveileder er normalt intern sensor. Biveiledere kan også delta, men har 
normalt ingen aktiv rolle i eksamineringen. Intern sensor leder eksamen, og intern og 
ekstern sensor fordeler tiden seg imellom til spørsmål og kommentarer. Muntlig eksamen er 
primært en faglig samtale med utgangspunkt i masteroppgavens tema, problemstillinger og 
drøfting av funn.  

Målet med muntlig del er å utdype og få klarhet i momenter knyttet til oppgaven og arbeidet 
med oppgaven. Studenten gis anledning til å kommentere momenter som har kommet frem 
i samtalen og eventuelle kommentarer fra sensorene. 

Muntlig eksamen har normalt en varighet på alt i alt halvannen til to timer. Den muntlige 
presentasjonen innledes med at studenten gir en oversikt over oppgaven (20-30 minutter). 
Etter presentasjonen følger muntlig eksaminasjon med sensorene. Ekstern sensor gir en 
generell vurdering av de positive og negative sidene ved gradsoppgaven. Ekstern og intern 
sensor stiller deretter studenten spesifikke spørsmål til deler av gradsoppgaven.  

Vurderingskriterier 
Kriterier er veiledende og karakteren settes ut ifra en helhetsvurdering av oppgaven. 
Kriteriene er inndelt slik: (i) Problemformulering og forskningsspørsmål, (ii) Forskningsdesign 
og metode, (iii) Teori, litteratur og språk, (iv) Analyse og drøfting og (v) Rød tråd – oppgavens 
konsistens. Oppgaven gis en helhetlig vurdering i form av en bokstavkarakter mellom A og F 
(se karakterdefinisjoner, se vedlegg II) 
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(i) Problemformulering og forskningsspørsmål
• Begrunnet ut ifra relevans for fagfelt/og eller praksis
• Klar og forståelig fagdidaktisk problemformulering/forskningsspørsmål
• Tilstrekkelig avgrenset og gjennomførbar, åpner for originalitet

Høy Problemformuleringen er presist formulert og avgrenset og plasserer oppgaven tydelig i et 
fag/yrkesdidaktisk felt, med spørsmål som er viktig å få belyst forskningsmessig og/eller 
gjennom utvikling av praksis.  

Middels Problemformuleringen er relevant og kan knyttes til et fag/yrkesdidaktisk felt, og er godt 
formulert og avgrenset. 

Lav Problemformuleringen er relevant inn mot fag/yrkesdidaktikk, men har betydelige svakheter 
knyttet til avgrensning og tydelighet. 

(ii) Forskningsdesign og metode
• Forskningsdesignet er gjennomførbart og velbegrunnet
• Forskningsdesignet er vurdert med hensyn på forskningsetikk, herunder eventuelle

nødvendige godkjenninger fra NSD
• Metodene er tydelig beskrevet, de er relevante og begrunnet opp mot

problemstilling/forskningsspørsmål
• Styrker og begrensninger i metodene er drøftet

Høy Designet og metodene er tydelig beskrevet, meget godt begrunnet i feltets metoder og godt 
egnet for å få svar på forskningsspørsmål/problemformulering. Begrensninger i design og 
praktisk gjennomføring med implikasjoner for funn er drøftet på en meget god måte.  

Middels Designet og metodene er relevant og godt begrunnet opp mot oppgavens problemformulering/ 
forskningsspørsmål. Begrensninger i design og gjennomføring og implikasjoner for funn blir 
påpekt.  

Lav Designet og metodene blir beskrevet og begrunnet på et minimumsnivå. Det er få om noen 
vurderinger av svakheter med implikasjoner for funn. 

(iii) Teori/litteratur og språk
• Teori/litteraturen er relevant for valgt problemstilling/forskningsspørsmål
• Teori/litteraturen brukes aktivt og selvstendig, ikke bare passivt referert, og drøftes i

kritisk perspektiv
• Språkføring er i en akademisk stil og oppgavens oppbygging er tydelig og sitatteknikk

anvendes riktig

Høy Litteraturen er velvalgt til problemformulering/forskningsspørsmål og sentral i feltet. Den brukes 
med meget høy grad av selvstendighet. Studenten viser meget godt overblikk og kritisk innsikt i 
teorien. Riktig sitatteknikk, god struktur og godt akademisk språk. 

Middels Litteraturen er velvalgt til problemformulering/forskningsspørsmål, og brukes med god 
selvstendighet. Riktig sitatteknikk brukes gjennomgående korrekt språkføring. 

Lav En del av litteraturen er relevant, men det er tydelige utelatelser når det gjelder det feltet som 
problemformuleringen berører. Litteraturen brukes lite selvstendig/kritisk. Oppgaven er preget 
av unøyaktigheter i sitatteknikken, samt en språkføring på lavt nivå. 

(iv) Analyse og drøfting
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Det gjøres tydelig rede for resultater og funn og hvordan de har framkommet gjennom 
analyse og drøfting. 

Høy Det gjøres tydelig rede for hvordan presenterte funn forholder seg til datamaterialet. Data 
presenteres i en tydelig og egnet struktur (metodisk design). Nødvendige forbehold og 
forutsetninger er eksplisitt drøftet. Funn blir presentert med særlig grad av selvstendighet. 
Drøftingen skjer opp mot relevant teori/litteratur og viser meget solide kunnskaper.  

Middels Det blir langt på vei forklart hvordan presenterte funn forholder seg til helheten i datamaterial-
et. Data som blir presentert og forklart på en gjennomgående forståelig måte. En del forbehold 
og forutsetninger tas med, men drøftingen opp mot relevant teori/litteratur er ikke dekkende.  

Lav Det pekes på funn som delvis blir forklart, men det framstår ikke tydelig nok hva de innebærer. 
Noe drøfting av data inngår, men den er mangelfull når det gjelder arbeidet som helhet, relasjon 
til relevant teori/litteratur, samt mulige forbehold. 

(v) Rød tråd - oppgavens konsistens
Besvarer og drøfter problemformulering/forskningsspørsmål med nødvendige forbehold og
implikasjoner. Det er en tydelig sammenheng mellom oppgavens ulike deler.

Høy Sentrale påstander blir argumentert for med stor grad av selvstendighet. Teori og evt. empiri 
blir brukt meget selvstendig og innsiktsfullt i en kritisk drøfting som peker på viktige nyanser, 
alternative tolkninger og forbehold. Det er tydelig sammenheng mellom problemformulering, 
teori, metode og analyse. Implikasjoner for både praksis og videre studier gjøres tydelige. 

Middels Problemformulering/forskningsspørsmål blir drøftet eksplisitt. Det er god sammenheng til 
teori, metode og analyse. Det pekes på noen implikasjoner for praksis og videre studier. Det 
blir godt argumentert for sentrale påstander og relevante forbehold blir tatt hensyn til.  

Lav Problemformulering/forskningsspørsmål blir kun delvis besvart. Det er betydelige uklarheter 
mellom oppgavens ulike deler. Det er ikke tydelig hva de sentrale påstandene er, og de blir 
drøftet med liten grad av selvstendighet. Forutsetninger for påstandene gis, men i lav grad. 
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Vedlegg 
I. Læringsutbytte (fra emneplan https://www.nmbu.no/emne/M30-LUN?studieaar=2021 )

Etter fullført masteroppgave skal studenten kunne:

- Gjennomføre et selvstendig forsknings- og utviklingsarbeid ut fra en begrunnet
problemstilling/ forskningsspørsmål.
- Benytte relevante teorier og forskningsmetoder som verktøy i forskningsarbeidet.
- Analysere og trekke konklusjoner ut av et selvstendig gjennomført forskningsprosjekt.
- Formidle prosjektets forsknings- og erfaringsbaserte kunnskap (basert på selvstendig
forskningsprosjekt) både skriftlig og muntlig.
- Lese, forstå og bruke forskningslitteratur.
- Følge forskningsetiske retningslinjer.

Mer spesifikt skal studenten kunne: 

• utvikle en problemstilling (formulering) / (og) et forskningsspørsmål som er
begrunnet ut ifra relevans for fagfelt og/eller praksis.

• avgrense oppgaven tilstrekkelig slik at den er gjennomførbar.
• ta i bruk anerkjente forskningstilnærminger og -metoder som er relevante og

begrunnet
• vurdere forskningsarbeidet med hensyn på forskningsetikk, herunder eventuelle

nødvendige godkjenninger fra NSD
• drøfte muligheter og utfordringer med metodevalg
• anvende fag/yrkesdidaktisk teori og forskingslitteratur som er relevant for valgt

problemstilling/forskningsspørsmål
• arbeide selvstendig og evt. delta i relevante forskningsgrupper
• skrive masteroppgaven ihht. akademisk stil og krav, med en tydelig sammenheng

mellom oppgavens ulike deler.
• analysere og drøfte resultater og funn og begrunne hvordan de har framkommet
• besvare og drøfte problemstilling/forskningsspørsmål med nødvendige forbehold og

implikasjoner.

II. Karaktersystemet – generelle, kvalitative beskrivelser
(https://www.uhr.no/_f/p1/i4bfb251a-5e7c-4e34-916b-85478c61a800/karaktersystemet_generelle_kvalitative_beskrivelser.pdf ) 

symbol betegnelse generell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier 
A fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god 

vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. 

B meget god Meget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og 
selvstendighet.

C god Jevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten 
viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene. 

D nokså god En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en 
viss grad av vurderingsevne og selvstendighet. 

E tilstrekkelig Prestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten 
viser liten vurderingsevne og selvstendighet. 

F ikke bestått Prestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten 
viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet. 
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Navn: 
Jonas Bakken, Faglig leder av Lektorprogrammet og førsteamanuensis i norskdidaktikk, 
Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, Universitetet i Oslo (UiO) 
Programsensor ved: 
Det humanistiske fakultet (HF) ved Universitetet i Bergen (UiB) 
Studieprogram: 
Lektorutdanning med master i nordisk 
Lektorutdanning med master i framandspråk (engelsk, fransk eller tysk) 
Lektorutdanning med master i historie eller religionsvitskap 

Oppnevnt for perioden: 
1. juli 2021 – 30. juni 2023

Rapporten gjelder for perioden: 
1. januar 2021 – 31. desember 2021

Fokus i rapporten 
Etter avtale med leder for Programutvalget for lærerutdanningen ved Det humanistiske  
fakultet (PUHF), Sigrid Ørevik, tar årets rapport for seg en evaluering av sammenhengen  
mellom disipinfag og didaktikkfag i de tre 5LU-programmene ved HF. Følgende perspektiver 
på temaet var spesielt etterspurt: 

1. Hvordan og i hvilken grad er sammenhengen mellom disiplinfag og didaktikkfag
reflektert i emneplanene og i studieløpet som helhet?

2. Hvordan mener studentene at sammenhengen mellom disiplin- og didaktikkfag i
studieløpet bør være, og hvordan erfarer de sammenhengen i praksis?

3. Hvordan mener ledere og ansatte som er involverte i lektorutdanninga ved HF, at
sammenhengen mellom disiplin- og didaktikkfag bør være, og hvordan mener de
sammenhengen fungerer i praksis?

4. Er det aspekter ved tilsvarende studieløp ved andre UH som er relevante å vise til
når det gjelder å fremme sammenheng mellom disiplin- og didaktikkfag i 5LU?

Rapporten er skrevet på bakgrunn av a) analyser av program- og emnebeskrivelser publisert 
på UiBs nettsider og b) fokusgruppeintervjuer med studenter, faglærere og ledere fra de  
ulike programmene.  

Bakgrunn 
Nasjonal forskrift om rammeplan for lektorutdanning 8–13 stiller et generelt krav om  
sammenheng i utdanningen: «Utdanningen skal organiseres på en måte som sikrer  
progresjon og sammenheng mellom de faglige elementene som inngår.» Det er først og 
fremst profesjonsfaget som tillegges ansvar for å skape denne sammenhengen:  
«Profesjonsfaget skal særlig ivareta sammenhengen mellom fagområder, pedagogikk,  
fagdidaktikk og praksisopplæring.» 

Forskriften skaper imidlertid en distanse mellom disiplinfag og didaktikkfag gjennom å stille  
krav til hvor mange studiepoeng det skal være i hvert av dem (160 og 60 stp. i disiplindag og 
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15 i hvert didaktikkfag), noe som impliserer at de skal undervises som separate emner.  
Lektorutdanning ved universitetene bygger også på et premiss om at utdanningen i stor 
grad skal gjenbruke eksisterende disiplinfaglige emner ved institusjonene, noe som  
begrenser i hvor stor grad de disiplinfaglige emnene kan relateres til didaktikken og  
lærerprofesjonen. Universitetet i Bergen har imidlertid gode forutsetninger for å knytte  
disiplinfag og didaktikkfag tettere sammen i og med at faglærerne er ansatt på samme  
institutter. 

Emneplaner og studieplaner 
I de tre 5LU-programmene ved HF undervises disiplinfag og didaktikkfag som atskilte emner, 
noe som er det vanlige i lektorutdanningene i Norge. I flere tilfeller ligger disiplinfaglige og  
didaktikkfaglige emner i samme semester, men de overordnede studieplanene framhever  
ikke eksplisitt noen sammenheng mellom emnene. 

Emneplanene i disiplinfagene viser ikke eksplisitt til de didaktikkfaglige emnene i programmet, og de 
aller fleste disiplinfaglige emnene har heller ingen didaktisk vinkling på faginnholdet. Ett unntak er 
det disiplinfaglige nordiskemnet NORAN204-L Andrespråkslæring- og undervisning for integrert 
lektorutdanning, som har andrespråksdidaktikk som en hovedkomponent. En viss kobling mellom 
disiplinfag og didaktikkfag skapes også ved at enkelte av de didaktikkfaglige emnene har som  
forkunnskapskrav at studenten skal ha avlagt et gitt antall studiepoeng i disiplinfaget. 

Enkelte av de disiplinfaglige emnene har en «L» til slutt i emnekoden, noe som indikerer at de er 
forbeholdt lektorstudenter. Disse emnene har imidlertid felles undervisning med tilsvarende 
disiplinfaglige emner uten «L», og forskjellen mellom de to variantene av emnene er ikke at L-
emnene er mer didaktiske eller skolerettede, men at de har mindre pensum og undervisning og gir 
færre studiepoeng. 

Den sterkeste koblingen mellom disiplinfag og didaktikkfag finner vi i emneplanene for 
masteroppgaven i nordisk, engelsk, fransk og tysk. Her framheves det at studentene kan velge et 
disiplinfaglig eller et didaktikkfaglig emne, eventuelt et emne som går på tvers av disiplingrenser. Et 
eksempel er masteroppgaven i nordisk:  

Masteroppgåva skal skrivast om eit sjølvvalt emne innanfor nordisk språk eller litteratur.  
Norsk (nordisk) fagdidaktikk og norsk (nordisk) som andrespråk er her rekna som delar av 
nordistikken, og emne med tilknyting over disiplingrenser er òg moglege. Emnet kan vere 
moderne eller eldre språk eller litteratur. 

Emneplanene for masteroppgave i historie og religionsvitenskap framstår som rent disiplinfaglige, og 
muligheter for å velge et didaktiske tema nevnes ikke eksplisitt. I programplanen står det imidlertid 
at masteroppgavene kan være disiplinfaglige eller didaktikkfaglig. Emneplanen for masteroppgave i 
spansk nevner heller ikke muligheten for å velge et didaktikkfaglig tema, men i intervjuer med 
fagmiljøet understrekes det at dette er fullt mulig. 

De tre lektorprogrammene inneholder også en bacheloroppgave, og i de fleste tilfeller er dette en 
disiplinfaglig oppgave. Både historie, religionsvitenskap, nordisk, engelsk, fransk og spansk har 
disiplinfaglige bacheloroppgaver. I tysk kan studentene velge et disiplinfaglig eller et didaktikkfaglig 
tema, eller et tema som går på tvers av dette skillet:  

Emnet skal gi auka kunnskap om og fordjupa innsikt i to tema innan tysk språk/språkvitskap 
og/eller fagdidaktikk i eit språklæringsperspektiv. Kvart tema skal helst studerast i to eller  
fleire ulike framstillingar for å trene opp evna til sjølvstendig vurdering av lærestoff. 
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Hovedinntrykket er at studie- og emneplaner i liten grad gir uttrykk for sammenhenger mellom 
didaktikkfag og disiplinfag. Slike sammenhenger kommer først og fremst fram i emneplaner for 
masteroppgaver, der studenter i de fleste fag kan velge et disiplinfaglig eller et didaktikkfaglig tema, 
eventuelt en kombinasjon av disse. 
 
Intervjuer med studenter, faglærere og ledere 
I intervjuene kommer det fram at studenter, faglærere og ledere i stor grad har den samme 
oppfatningen av styrkene og utfordringene ved lektorutdanningene ved UiB. Selv om spørsmålene i 
intervjuene handler om sammenhengen mellom disiplinfag og didaktikk, trekker intervjuobjektene 
fram en rekke andre forhold i svarene sine. Mange av disse forholdene kan være av interesse for 
programledelsen i den pågående programrevisjonen, så de er derfor også inkludert i denne 
rapporten. 
 
De ulike komponentene i utdanningene 
 
Det studentene trekker fram som den store styrken til lektorprogrammene, er det solide 
disiplinfaglige tilbudet og mulighetene de har til å fordype seg faglig. Dette er lektorprogrammenes 
konkurransefortrinn overfor grunnskolelærerutdanningene. Praksisopplæringen oppleves også som 
svært lærerik, men studentene ønsker seg lengre praksisperioder tidligere i studieløpet, slik at de kan 
få mer trening i å undervise selv. Før syvende semester er det bare korte praksisperioder med fokus 
på observasjon. Studentenes vurdering av de didaktikkfaglige emnene varierer. De ønsker seg en 
mest mulig praksisnær didaktikkundervisning, men som regel er opplever de at didaktikken er av en 
mer teoretisk art. Ett unntak er religionsdidaktikken, som beskrives som relevant og praksisnær.  
Studentene har andre forventninger til pedagogikken enn til didaktikken. Pedagogikken beskrives – i 
likhet med flere av didaktikkfagene – som teoretisk og abstrakt, men dette ser studentene ut til å 
akseptere i større grad. 
 
Programdesign 
 
Programmenes største utfordring ligger ifølge både studenter, faglærere og ledere på et systemnivå. 
Programdesignet bygger på en tanke om at integrasjon skapes ved at de ulike komponentene i 
utdanningen ikke ligger som blokker, men at de løper parallelt gjennom store deler studieløpet. For 
eksempel har studentene i tredje semester 20 studiepoeng disiplinfag, 5 studiepoeng didaktikkfag, 5 
studiepoeng pedagogikk og åtte dager praksis («kortpraksis»). I åttende semester har studentene 10 
studiepoeng disiplinfag, 10 studiepoeng didaktikkfag, 10 studiepoeng pedagogikk og 40 dager praksis 
(«langpraksis»). Studentene opplever det som utfordrende å forholde seg til så mange ulike 
komponenter samtidig, og denne utfordringen forsterkes av at de ulike komponentene ikke eksplisitt  
forholder seg til hverandre. Det blir dermed opp til studenten å integrere disiplinfag, didaktikkfag, 
pedagogikk og praksis. Når didaktikkfagene og pedagogikken skal strekkes over så mange semestre, 
blir dessuten de enkelte emnene ganske små, helt ned i 5 studiepoeng, og studentene opplever at 
dette gjør det vanskelig å komme i dybden av faget. 
 
En annen systemutfordring er at praksisopplæringen er lagt inn som egne emner med 0 studiepoengs 
uttelling. Dette har flere uheldige konsekvenser, spesielt i semestrene med langpraksis. For det første 
får studentene en dobbelt arbeidsbelastning i de ukene praksis gjennomføres: De har fulle 
arbeidsdager ved praksisskolen samtidig som det forventes full studieprogresjon i emnene ved 
universitetet. For det andre oppstår det timeplankollisjoner mellom praksis og campusaktiviteter. 
Dette blir forsøkt løst ved å gi studentene fritak fra obligatoriske aktiviteter på campus og legge noe 
undervisning til kveldstid. Både faglærere og studenter beskriver disse løsningene som lite 
tilfredsstillende. Studentene går glipp av mye undervisning på campus, og motivasjonen er lav for å 
engasjere seg i kveldsundervisning etter en lang dag i praksis. 
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Sammenheng mellom disiplinfag og didaktikkfag 

Både studenter, fagledere og ledere bekrefter at det generelt er lite samspill mellom disiplinfag og 
didaktikkfag. Det er imidlertid noen variasjoner mellom fagene. I fagmiljøene i historie og 
religionsvitenskap ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) er det 
mindre skarpe skiller innad i personalet enn det er ved andre institutter. Faglærere i didaktikk kan 
undervise i disiplinfaglige emner, og faglærere i disiplinfag kan blant annet dra på praksisbesøk og 
veilede didaktiske oppgaver. Studentene gir uttrykk for at religionsvitenskap er det faget der de 
opplever en sterkest sammenheng mellom disiplinfag og didaktikkfag, noe som kan skyldes 
organiseringen av fagmiljøet. Studentene opplever imidlertid ikke en tilsvarende sterk sammenheng 
mellom historie og historiedidaktikk, selv om fagmiljøet har en liknende organisering som 
religionsvitenskap. 

Både faglærere og instituttledelse ved AHKR uttrykker seg positivt om en slik bruk av lærekrefter på 
tvers av grensen mellom disiplinfag og didaktikkfag og mener at det bidrar til å styrke 
sammenhengen i lektorprogrammet. Flere av de disiplinfaglige ansatte ved Institutt for lingvistiske, 
litterære og estetiske studier (LLE) og Institutt for fremmedspråk (IF) uttrykker imidlertid skepsis til 
en slik overskridelse av faggrenser. De ønsker ikke å undervise og veilede i didaktikk, og noen mener 
at det er en underkjennelse av didaktikken som fagfelt å sette disiplinfaglige ansatte til 
didaktikkundervisning. 

I intervjuene med studentene kommer det fram at de forventer at det er didaktikkfaget som skal 
skape sammenhenger i utdanningen, ikke bare til disiplinfaget, men også til praksis. De ønsker at 
fagdidaktikken skal ta direkte utgangspunkt i temaer fra de disiplinfaglige emnene og forklare 
hvordan disse kan formidles på ulike klassetrinn. Didaktikken bør også ha en sterk forankring i 
praksis, blant annet ved at eksamen i de didaktikkfaglige emnene handler om erfaringer studentene 
har gjort seg i praksis. Disse forventningene til didaktikkfaget blir imidlertid ikke innfridd. Studentene 
forteller at didaktikkundervisningen ikke forholder seg eksplisitt til disiplinfaget eller til 
praksisopplæringen, og at den i mange tilfeller er teoretisk og delvis overlappende med 
pedagogikken. Et unntak er religionsdidaktikken, som får skryt for å være praksisnær. 

Studentene forventer i liten grad at disiplinfaget skal skape sammenhenger i utdanningen. De 
erkjenner at lektorprogrammet forutsetter gjenbruk av disiplinfaglige emner som også tas av andre 
studenter, og at det derfor er begrenset hvor skolerettede og didaktiske disse emnene kan bli. 
Studentene ønsker imidlertid at faglærerne tydeligere anerkjenner at det er lektorstudenter til stede 
i undervisningen. I intervjuene sier de disiplinfaglige faglærerne at de ikke får informasjon fra 
studieadministrasjon og ledelse om at det er lektorstudenter på emnet, eller hvor mange de er. Slik 
informasjon ønsker flere å få i forkant at studiestart. Enkelte ser imidlertid ikke poenget med å få 
informasjon om dette, fordi de ikke vet hva de skal bruke informasjonen til. De kommer uansett ikke 
til å gjøre noe annerledes i undervisningen. 

Både faglærere og ledere er enige i studentenes forventning om at det er didaktikkfaget som har det 
største ansvaret for å skape sammenheng i utdanningen, samtidig som de erkjenner at det i liten 
grad fungerer slik i dag. Enkelte faglærerne i fagdidaktikk avviser imidlertid studentenes ønske om at 
fagdidaktikken skal være tett på praksis, eller at fagdidaktikken skal handle om hvordan ulike 
disiplinfaglige temaer formidles til ulike elevgrupper. En slik undervisning vil trekke didaktikken for 
langt bort fra teoriene og den empiriske kunnskapen som ligger i fagdidaktikken som vitenskapsfag. 
Studentene trenger også denne typen innsikter og kunnskaper i sitt videre arbeid som lærere. 

Ledere og de fleste faglærere – både didaktikkfaglige og disiplinfaglige – understreker at didaktikken 
alene ikke kan bære ansvaret for å skape sammenheng i lektorprogrammet. Disiplinfagene må også 
bidra til dette. Lederne uttrykker ambisjoner om knytte disiplinfag og didaktikkfag sterkere sammen, 
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både i personalet og i undervisningen, men understreker at dette vil være tidkrevende prosesser. 
Disiplinfagene har sterke fagtradisjoner og lar seg ikke endre i en håndvending. 
 
Løsninger ved andre lektorutdanninger 
 
Å skape sammenheng mellom disiplinfag og didaktikkfag er en utfordring ved flere UH-institusjoner, 
og utfordringen styrkes av at rammeplanen skiller klart mellom disiplinfag og profesjonsfag og 
tildeler hver av det et bestemt antall studiepoeng. Dette er også en utfordring ved UiO, og her er det 
gjort noen grep som kanskje kan være til inspirasjon for UiB. Da jeg ikke kjenner detaljer ved andre 
institusjoner, vil jeg fokusere på UiO. 
 
UiO har et vanskeligere utgangspunkt enn UiB for å skape sammenheng mellom disiplinfag og 
didaktikkfag ettersom faglærerne i de to fagområdene er ansatt på ulike institutter. Hovedgrepet for 
å styrke sammenhengen mellom disiplinfag og didaktikkfag ved UiO har vært å gjøre deler av 
disiplinfagene mer skolerettede og didaktisk vinklede, samt å opprette egne undervisningstilbud for 
lektorstudentene. Jeg vil særlig trekke fram tre tiltak: 
 

1. I enkelte disiplinfaglige emner der lektorstudentene er i mindretall (bl.a. i noen av  
realfagene og i religion), blir lektorstudentene blitt samlet i egne seminargrupper,  
slik at de kan diskutere didaktiske aspekter ved det faglige innholdet. 

2. I fagområder der lektorstudenter utgjør en stor del av den totale studentmassen  
(bl.a. nordisk), er det opprettet enkelte studieemner med tydelig relevans for  
skolefaget. Disse emnene får tilstrekkelig antall studenter til at det er økonomisk  
bærekraftig. 

3. Flere disiplinfaglige institutter har ansatt lærere fra skolen i 20 %-stillinger. Disse  
bidrar i undervisningen for å gjøre den mer didaktisk og skolerettet for  
lektorstudentene. 

 
På programnivå har UiO også opprettet PROMO – Profesjonsrettet mentorordning. Her blir studenter 
organisert i grupper etter hvilke fag de studerer, og de får en erfaren lærer og veileder som mentor 
gjennom alle 10 semestre i lektorprogrammet. Mentoren underviser i de samme skolefagene som 
studenten utdanner seg i, og mentoren snakker bl.a. med studentene om hvilken relevans de ulike 
disiplinfaglige emnene har for skolefagene. 
 
Oppsummering og anbefalinger 
 
Hovedinntrykket fra evalueringen er at UiB arbeider godt med de enkelte komponentene i 
lektorprogrammene, og at både ledelse og faglærere har ambisjoner om å videreutvikle 
programmene og styrke sammenhengen mellom disiplinfag og didaktikkfag. Den store utfordringen 
ligger på programnivå, og her pågår det for tiden en omfattende revisjonsprosess. Utfallet av denne 
prosessen vil kunne ha innvirkning på hvordan programmene arbeider videre med å knytte sammen 
disiplinfag og didaktikkfag. 
 
Jeg vil trekke fram noen anbefalinger på grunnlag av evalueringen: 
 
• UiB er i en bedre posisjon enn mange andre institusjoner til å skape sammenheng  

mellom disiplinfag og didaktikkfag ettersom faglærerne er ansatt på samme institutt.  
Her kan ledelsen ved instituttene etablere flere møteplasser på tvers av disiplinfag  
og didaktikkfag, et arbeid AHKR er godt i gang med. 

• Integrasjon mellom de ulike komponentene i utdanningen skapes ikke automatisk av  
at de ligger parallelt i samme semester. Studentene trenger hjelp til å se  
sammenhengene, og her kan studie- og emneplaner i større grad bidra enn de gjør nå. 
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• Didaktikkfaget har et viktig ansvar for å skape sammenheng i programmet, men kan
ikke bære dette ansvaret alene. Det kan utredes muligheter for å legge inn didaktiske
komponenter og egne studieemner for lektorstudenter i disiplinfagene.

• Studentene har forventninger til didaktikkfaget som ikke stemmer overens med hvordan dette
faget undervises. Det bør kommuniseres tydeligere til studentene hvilken rolle didaktikkfaget skal
spille i programmet.

Oslo, 12.12.2021 

Jonas Bakke 
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VEDLEGG 6  (tilbake)

Studiebarometeret 

2021: Svarprosent 35% (sendt til alle på 2. og 5. året) 

Resultater vårt program - sammenligning over tid: https://www.studiebarometeret.no/no/student/studieprogram/1120_mamn-l%C3%A6re/tidsserie 

2021 - sammenligning med utvalgte program på andre institusjoner: 
UiO* UiS* UiT* UiA* NMBU - realfag NTNU - realfag UiB - realfag 

Indeks undervisning 3,6 3,7 3,7 3,5 3,7 3,3 3,5 
Indeks Tilbakemelding og veiledning 3,1 3,2 3,5 3,1 3,5 3,3 3,2 
Indeks faglig og sosialt læringsmiljø 3,3 3,7 3,8 4,0 3,8 3,8 3,7 
Indeks fysisk læringsmiljø og infrastruktur 3,9 3,6 3,8 3,8 3,9 4,0 4,2 
Indeks organisering 3,4 3,3 3,2 3,6 3,2 3,1 3,8 
Indeks Eksamen 3,8 3,9 4,0 3,9 3,7 4,0 4,1 
Indeks Inspirasjon 3,6 3,5 3,4 3,7 3,7 3,9 3,9 
Indeks Eget engasjement 3,6 3,2 3,2 3,3 3,4 3,3 3,8 
Indeks Forvetninger 3,7 3,7 3,5 3,6 3,8 3,5 3,6 
Indeks Digitale verktøy 3,2 3,2 2,7 3,1 3,4 3,0 3,4 
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 4,4 4,5 4,3 4,6 4,4 4,3 4,6 
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på 3,7 3,4 3,6 4,0 4,0 3,8 4,1 
Indeks Praksis 3,7 3,2 3,6 4,0 3,9 3,7 3,6 
Indeks Tilknytning til arbeidslivet 3,2 2,9 3,1 3,1 3,6 3,1 3,2 

* et fellesprogram for alle fag

2021 - sammenligning med andre lektorprogram på UiB: 
Nordisk Historie og rel Fremmedspråk Realfag 

Indeks undervisning 3,3 3,4 3,3 3,5 
Indeks Tilbakemelding og veiledning 3,1 2,9 2,6 3,2 
Indeks faglig og sosialt læringsmiljø 3,2 3,3 3,2 3,7 
Indeks fysisk læringsmiljø og infrastruktur 3,1 3,6 3,5 4,2 
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Indeks organisering 2,7 3,1 2,7 3,8 
Indeks Eksamen 3,4 4,0 3,6 4,1 
Indeks Inspirasjon 3,1 3,5 3,3 3,9 
Indeks Eget engasjement 3,3 3,5 3,5 3,8 
Indeks Forvetninger 3,5 3,6 3,3 3,6 
Indeks Digitale verktøy 2,7 2,6 2,5 3,4 
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 3,9 4,4 4,2 4,6 
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på 3,6 3,7 3,3 4,1 
Indeks Praksis 3,2 3,4 3,3 3,6 
Indeks Tilknytning til arbeidslivet 2,7 3,1 2,7 3,2 

 
2021 - sammenlignet med bachelorprogram i disiplinfagene på UiB: 
  Bachelorprogram i  
 BIO FYS MAT LEKTOR 
Indeks undervisning 3,5 3,5 3,5 3,5 
Indeks Tilbakemelding og veiledning 3,1 3,8 3,7 3,2 
Indeks faglig og sosialt læringsmiljø 3,5 3,7 4,1 3,7 
Indeks fysisk læringsmiljø og infrastruktur 3,6 3,6 4,0 4,2 
Indeks organisering 3,5 3,9 3,8 3,8 
Indeks Eksamen 3,8 4,1 4,0 4,1 
Indeks Inspirasjon 3,6 3,8 4,5 3,9 
Indeks Eget engasjement 3,3 3,3 2,9 3,8 
Indeks Forvetninger 3,3 3,7 3,3 3,6 
Indeks Digitale verktøy 3,1 3,2 2,8 3,4 
Jeg går på det studieprogrammet jeg helst vil gå på 4,3 4,5 2,4 4,6 
Jeg er, alt i alt, tilfreds med studieprogrammet jeg går på 3,8 4,4 3,2 4,1 
Indeks Praksis       3,6 
Indeks Tilknytning til arbeidslivet 3,1 2,3 1,9 3,2 

For få som svarte på bachelorprogram i kjemi 
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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 
Lektorutdanningsutvalget

Telefon 55580000 
postmottak@uib.no 
Internett www.uib.no 
Org no. 874 789 542 

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

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Allégt. 41, Realfagbygget 
Bergen 

Saksbehandler 
Marianne Jensen 
55582841 
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Anders Sanne 
Institutt for lærerutdanning, NTNU 

Oppnevning som ekstern fagfelle for lektorprogrammet 

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet oppnevner deg herved som ekstern fagfelle for 
lektorprogrammet. Oppnevningsperioden er 4 år, dvs. fra og med våren 2022 til og med 
høsten 2025.  

Ekstern fagfelle skal gjennomføre en årlig vurdering av hele eller deler av studieprogrammet, 
etter bestilling fra lektorutdanningsutvalget (LU). Fagfellevurderingene er sentrale i arbeidet 
med programevalueringene og reakkreditering av studieprogram. Fagfellen kan også bidra i 
den treårige evalueringen av emner. 

For en oversikt over kvalitetssystemet ved UiB viser vi til systembeskrivelsen: 
https://www.uib.no/sa/49342/uibs-kvalitetssystem-utdanning-systembeskrivelse 

Ekstern fagfelle sine oppgaver 
Oppgaver i tråd med retningslinjene for ekstern fagfelle, se nedenfor, og som del av dette 

 gjennomføre et konkret vurderingsoppdrag pr. år avtalt med LU, innebærer som regel
et besøk til UiB i høstsemesteret

 bidra med evt. innspill på aktuelle saker pr. epost
 skrive og levere en rapport pr. år. Frist 1. desember.
 kan det være aktuelt å delta på møte med eksterne fagfeller for alle UiBs

lektorprogrammer (årlig, som regel i forbindelse med besøk om høsten)
 kan det være aktuelt å delta på UiBs interne lektorutdanningskonferanse (årlig)

Honorar 
Kr. 20 000,- pr. år. 

Honoraret utbetales av Matematisk institutt (som er adm. ansvarlig for programmet) i slutten 
av hvert kalenderår. Evt. reisekostnader og opphold kommer i tillegg og utbetales ved 
reiseregning. Alle reiser skal avtales på forhånd. 
Med tanke på registrering i vårt datasystem, ber vi om at du fyller ut et skjema med 
personopplysninger, https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=11839204  

Deres ref Vår ref Dato 

2020/6731-MAJE 11.01.2022 

V E D L E G G  7
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Leder for LU vil hvert år ta kontakt angående konkret vurderingsoppdrag. Administrativ 
kontaktperson er Marianne Jensen, marianne.jensen@uib.no.  
 
 
 
Vennlig hilsen 

Jorun Nyléhn  
Leder for LU Marianne Jensen 
 seniorkonsulent 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 
 
--------------------------------------- 
 
Retningslinjer for eksterne fagfeller ved Universitetet i Bergen 
 
1. Eksterne fagfellevurderinger utgjør en viktig del av UiBs arbeid med kvaliteten på studietilbudet. 
2. Fakultetene oppnevner en eller flere eksterne fagfeller for hvert studieprogram. Funksjonstiden 

er normalt 4 år. 
3. Programstyret som studieprogrammet hører inn under, skal årlig angi hvilke sider ved 

studietilbudet som ønskes vurdert av fagfellene. Tidligere fagfellevurderinger, interne program- 
og emneevalueringer, tilbakemeldinger fra studenter og involverte undervisere og oversikter 
over studiepoengproduksjon, eksamensresultater og frafall vil gi programstyrene grunnlag for å 
avgjøre hvilke spørsmål fagfellene bør se nærmere på. Fagfellene står likevel fritt til å undersøke 
også andre sider ved studieprogrammet. De kan i den anledning be om den dokumentasjon som 
de finner hensiktsmessig. 

4. Det er ønskelig at de eksterne fagfellene er særlig oppmerksomme på: 
a. Sammenhengen mellom læringsutbyttebeskrivelsene og de lærings-, undervisnings- og 

vurderingsformer som inngår i et studieprogram eller enkeltemner 
b. Sammenhengen mellom de emnene som inngår i studieprogrammet 
c. Kvalitetsutviklingsarbeidet knyttet til studieprogrammet 

5. Fagfellene skal årlig utarbeide en skriftlig rapport som sendes programstyret. 
6. Oppfølgingen av tidligere foreslåtte tiltak skal alltid vurderes som ledd i neste års oppdrag. 
7. Rapportene fra fagfellene skal omtales i de programevalueringene som programstyret skal 

gjennomføre hvert 5.år. 
8. Fagfellene skal minst én gang i løpet av funksjonstiden møte tilsatte og studenter for en samtale 

om kvalitetsutviklingen av studieprogrammet. 
9. De eksterne fagfellene kan bli bedt om å bidra i UiBs Studiekvalitetskomité når vedkommende 

fagmiljø søker om oppretting av nye studietilbud. 
10. Vervet som ekstern fagfelle honoreres av fakultetet etter nærmere avtale.
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VEDLEGG 8 Diverse tall - lektorprogrammet

Lektorprogrammet - fullføring og frafall 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Antall plasser i SO 20 30 30 30 35 35 35 40 40 40
Antall start 30 23 31 34 43 44 40 33 45 37 30
Normert eller raskere 10 7 8 17 13 23 2
Pluss 1 sem 4 4 6 3 5 4 1
Pluss 2 sem 4 1 1 2 5
Pluss 3 eller mer 3 1 3 1
Aktive (evt. perm) pr. feb-22 1 1 0 2 3 8 28 25 39 31 28
Frafall pr. feb-22 8 9 13 10 16 9 9 8 6 6 2

Andel normert eller raskere 33,3 % 30,4 % 25,8 % 50,0 % 30,2 % 52,3 % 5,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Andel fullført totalt 70,0 % 56,5 % 58,1 % 64,7 % 55,8 % 61,4 % 7,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Andel frafall pr. feb-22 26,7 % 39,1 % 41,9 % 29,4 % 37,2 % 20,5 % 22,5 % 24,2 % 13,3 % 16,2 % 6,7 %

Antall fullførte masteroppgaver i 2021 40
BIO 13
FYS 8
GEO 1
KJEM 9
MAT 9

Lektorstudenter på vei - et grovt anslag

Masteroppgave på V23 V24 V25 V26
Institutt for biovitenskap 8 14 5 8
Institutt for fysikk og teknologi 4 2 5 3
Institutt for geovitenskap 1 1 1
Kjemisk institutt 3 8 3 1
Matematisk institutt 15 15 16 14
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VEDLEGG 10 

 

Ansvars- og arbeidsfordeling for campus- og temadager fram til redesignprosessen er fullført. 

 Ansvar  Vikar 
Campusdager Uteundervisning Jorun  Toms vikar 

Programmering Johan Er med: Amir Hashemi Mette 
UBU FN-sambandet/Kai 

Grieg 
Kontaktperson=Matthias Matthias 

Utforskende 
læring 

Mette  Matthias 

Koordinator Matthias  Jorun 
Temadager Dataloggere Sølvi Eidsheim? Kontaktperson=Dankert  

Programmering Johan   
Koordinator IKT-
dag 

Christoff  Trengs ikke 
(gruppe) 

 

Datoer for temadager og campusdager: 

Datoene fastsettes endelig i forbindelse med at semesterplan for høsten planlegges av LUA og vedtas 
av programrådet i mars. Men tidspunktene har et nokså fast mønster fra år til år. 

Campusdager:  
Sannsynligvis vil det fortsette å være torsdag i uke 36, fredag i uke 37 og torsdag og fredag i uke 47. I 
2022 er det torsdag 8. september, fredag 16. september, torsdag 24. november og fredag 25. 
november. Så H22 vil det sannsynligvis ligge likt som H21, og i fall det er noen endringer vil det være 
andre dager for de to første campusdagene 

Temadager: 
I 2021 var det mandag og torsdag i uke 37, samt mandag og fredag i uke 38. I 2020 var det mandag i 
uke 36 og 37, mant mandag og fredag i uke 38. I 2019 mandag i uke 36, 37 og 38 og fredag i uke 37. 
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Semesterplan høstsemester 2022 
KALENDER 2022 

Det humanistiske fakultet: HF 
Det psykologiske fakultet: PF 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: MN 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet: SV 

PPU 
Obligatorisk orienteringsmøte: Mandag uke 33 
Undervisningsstart: uke 33 
Praksisperiode (PPUPRA101): uke 39-40 og 42-46 
Eksamen: Eksamensperiode uke 49-51 

• PEDA101 i uke 49

• Didaktikk uke 50 – 51
o Innleveringsfrist HF/ SV/PF: 20.12
o Muntlig eksamen DIDASAK1: 13. - 14.12
o DIDASAK3 Hjemmeeksamen 19. – 22.12
o DIDAFRAN1 Hjemmeeksamen 13. – 20.12

5LU 1. semester 
Obligatorisk orienteringsmøte: uke 33 
Undervisningsstart: uke 34 
Praksisperiode (KOPRA101):  

• MN uke 37 (5 dager)

• HF uke 37-38 (8 dager)

• SV uke 37-38 (8 dager)

• HF/SV: Temaseminar mandag og fredag i uke 38.
Eksamen: PEDA120 uke 48-49 

5LU 3. semester 
Undervisningsstart: uke 33 (MN), uke 34 (HF), uke 34 (SV) 
Praksisperiode (KOPRA102):  

• MN uke 38 (5 dager i skolen)

• HF uke 38 (5 dager i skolen)

• SV uke 38 (5 dagen i skolen)
Eksamen: PEDA121: Innleveringsfrist 13.12 

5LU 5. semester 
Undervisningsstart: uke 34  
Praksisperiode (KOPRA103): 

• MN: uke 39-45 (5 dager i løpet av perioden uke 39-45)

• HF his/rel/sos: uke 42 + 3 dager i ukene 43-45 (8 dager)

• HF språk: uke 42 + 3 dager i ukene 43-45 (8 dager)

• HF: Temaseminar mandag og torsdag i uke 37
Eksamen:  PEDA122: Innleveringsfrist 16.12 

VEDLEGG 11
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5LU 7. semester 
Undervisningsstart: uke 33  
Infomøte om langpraksis: uke 36 
Praksisperiode (LAPRA101):  

• MN: Skolepraksis: Uke 38-40 og uke 42-47, utenom dager som er fylt med temaseminar og 
campusdager – se under, (41 dager) 

• MN: Temaseminar mandag og torsdag i uke 37 og mandag og fredag i uke 38  

• MN: Campusdager: torsdag i uke 36, fredag i uke 37 og torsdag og fredag i uke 47 

• HF: uke 38-40 og uke 42-46 (28 dager) 

 

Andre viktige tidspunkt 
Forskningsdag for lektorutdanningen i november 
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