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REFERAT

Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte torsdag 25. februar kl 14.00-16.00 

Til stede: 
Kikki Kleiven (KK), Institutt for geovitenskap/leder av utvalget 
Tom Klepaker (TK), vikar for Jorun Nyléhn V21, Institutt for biovitenskap  
Chris André Lygre (CAL), vikar for Thea Lillevik Bårdsen, student lektorprogrammet 
Gunnar Nyhammer (GN), Holen skole 
Lars Petter Storm Torjussen (LPST), Institutt for pedagogikk 
Mette Andresen (MA), Matematisk institutt 
Matthias Stadler (MS), Kjemisk institutt 
Stein Dankert Kolstø (SDK), Institutt for fysikk og teknologi 

Forfall: 
Erik Holst (EH), Bergen Katedralskole 
Odd André Karlsen (OAK), representant for disiplinfagene 

Observatør: 
Harald Walderhaug (HW), utdanningsdekan 

Gjest: 
Jorun Nylehn, Institutt for biovitenskap, til sak 1/21 

Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (MJ) (sekretær) 

I Godkjenning av innkalling og saksliste 
Innkalling og saksliste godkjent. 

II Godkjenning av referat fra 2. november 2020 
Referat ble godkjent. 

Sak 1/21 Lektorstudenter som tar ekstra studiepoeng og/eller jobber 
Drøftingssak samtidig med masteroppgaven 

Jorun innledet om saken som hun hadde meldt inn til LU: 

Har erfart at studenter får problemer med progresjon i 10. semester pga. mye ved siden av, 
jobb og ekstra emner. Reglementet gir svært begrensende muligheter for utsettelser. Erfarer 
at dette for noen studenter går ut over kvaliteten og at det er behov for mer oppfølging fra 
veileders side, det kreves mer «dytting». Ikke rimelig at noen studenter får mer oppfølging 
fra veileder enn andre. Ikke forbudt å ha ting ved siden av. Er redd for at studentene kan 
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oppleve semesteret som åpent på papiret siden det ikke er undervisning, og dermed kanskje 
ta for lett på det. 
Hva er andres erfaring? Hva/hvordan/når kan gjøres når det gjelder oppfordring og 
informasjon/oppfordring til studentene? 

En av didaktikerne melder at dette ikke har vært opplevd som en stor utfordring i år, men 
det har kanskje vært litt mer behov for «dytting». En annen melder at han opplever det som 
en utfordring på samme måte som Jorun, og må drive tettere oppfølging. Opplever å måtte 
minne studentene på hva som kreves og f.eks. at hele karakterskalaen tas i bruk. Opplever at 
det faller tilbake på ham og må følge opp tettere. Ønskelig å få noe rutine på 
info/«formaninger» til studenter. 

Innspill: 
• Mulig å få inn noe i masteravtaletekst?
• Studentene signerer på at de skal være 100% student. Behov for info ut tidligere.

Problemet oppdages nå litt for sent. Pga. korona har en nå vært mer «slepphendt» med
utsettelser, men trenger noe som fungerer godt også etterpå

• I tillegg jobbe med å bli strengere selv som veileder, sette foten litt mer ned
• Hva de gjør ved siden av er studentenes ansvar
• Tenker det handler mest om info ut og oppfatter det ikke slik at det er ønske om

regelendring
• Bør det lages et skriv om dette til studentene?
• Når bør info ut? Behov for å varsle om det tidlig

KK og MJ jobber videre med problemstillingen basert på innspillene og følger opp. 

Sak 2/21 Budsjett 2021 
Drøftingssak 

MJ orienterte om saken. Det ble bedt om innspill til bruk av midler som «frigjøres» pga. 
korona. 

Innspill/ideer: 
• Leie inn lærere fra praksisfeltet til campusdager, bidra til å gjøre det mer praksisnært.

MS har prøvd dette.
• Utstyr til undervisning. F.eks. til fellesundervisning. Hvordan er balansen mellom hva

instituttene selv skal dekke og hva som skal/kan dekkes på felles?
• Instituttene skal dekke utgifter til undervisning i sine emner, et poeng å ikke

undergrave det, men noe kan dekkes på fellesen
• Se på f.eks. digitalt utstyr til fellesemner, eks. naturfagdidaktikk, og campusdager

som noe som også kan regnes som fellesutgifter?

Det bes om at videre forslag/ideer sendes på epost til KK og MJ. 
Budsjett settes opp som vedtakssak på senere møte. 

Sak 3/21 INF100 – tilbakevendende kraft? 
Drøftingssak 
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KK orienterte om saken. 
 
Innspill: 

• Flere har tatt INF100 som valgemne, programmet inneholder 10 sp valgemne. Kan 
ikke disse studentene ta INF100 som valgemne? 

• Ikke alle fagkombinasjoner har 10 sp valgemne 
• På Kjemisk, i to konkrete tilfeller avklart at INF100 kan inngå som mastervalgemne 
• Bør ha felles regler på tvers av institutt. Kan gjerne åpne for, men legge inn et 

forbehold om det skal være mulig å gjennomføre 
• Bør prøve å være fleksible.  
• Bør noe sendes til instituttene eller bedre at dere tar en dialog internt på egne 

institutt? 
• Omtrent hele 2016-kullet har tatt INF100 i tillegg, siden relevant i skolen og siden de 

som kommer etter vil ha dette. 
• Det skader vel ikke å åpne for dette. Det vil jo gjelde fra kull20 uansett? 
• Mange har allerede brukt valgemnet 
• Vi kan jo oppfordre til å bruke INF100 som det helt valgfrie emnet for de som kan 
• Ta sak for sak med programstyrene på instituttene  
• Fordel om LU kan komme med en anbefaling som vi kan bruke overfor 

programstyrene på instituttene 
 
KK og MJ lager et anbefalingsskriv. 
  
Sak 4/21 30 sp masteroppgave – kokebok for veiledere?  
Vedtakssak 
 
KK orienterte om saken. Enighet på tidligere møte om at dette bør sees på. Fikk ikke jobbet 
med dette på seminar før jul, foreslår derfor i stedet å lage en arbeidsgruppe med folk som 
har erfaring med 30 sp oppgaver. Ønskelig å komme i gang med saken. Kan også skjele til 
andre universitet. 
 
Innspill til mulige konkrete personer utenom didaktikere: 

• Guttorm Alendal 
• Gunnar Fløystad 
• Sigrun Eliassen 
• John-Arvid Grytnes 
• Bjarne Stugu 

 
Vedtak: 
Det opprettes en arbeidsgruppe som får i oppgave å lage et utkast til en slik kokebok. KK og MJ følger 
opp å få etablert gruppen. 
 
Sak 5/21 Studieplanendringer – endringer i emner som har betydning for 
Orienteringssak lektorprogrammet?  
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Instituttrepresentantene meldte ikke om at det er endringer i instituttenes emneportefølje 
som vil ha konsekvenser for lektorprogrammet. 
 
III    Orienteringssaker 

• Studiebarometeret 
Kommentarer:  

o «Lav score» på digitalisering og samarbeid med arbeidslivet også trekk 
generelt 

o Positivt at organisering og læringsmiljø scorer så pass høyt  
o Var interessert i sammenligningen med bachelor da mye handler om 

disiplinemnene. F.eks. når det gjelder tilbakemeldinger, handler svarene om 
tilbakemeldinger i disiplinfagdelen eller i profesjonsdelen? 

o Tilbakemelding fra studenter i praksis er at kollisjoner er utfordring 
o Lektorstudenter i praksis er ambassadører for fagene på UiB, for rekruttering 

av nye studenter til faget – en vinkling som kan ha noe for seg med tanke på 
tilrettelegging i emnene på UiB? 

o Lektorstudentene oppgir relativt lav tidsbruk? 
o Hva som menes med digitale verktøy, er lite spesifisert i undersøkelsen 

• Praksis i Cape Town – hva skjer framover? 
KK orienterte fra møte med MA, TK, BS, KK og MJ. Det sendes ikke studenter H21. Ny 
avtale må signeres (nåværende utløper i 2021), må holde samarbeidet varmt. Ønsker 
å invitere folk fra CAMST til UiB i forbindelse med signering av ny avtale. Ønske om å 
ha med Ines Rosef videre, også når det ikke sendes studenter. 

• Brev til institutt om masterdelen: http://org.uib.no/laererutdMN/LU-
MN/2021/250221/Brevmasterdelen.docx Oppklaring/presisering av at det er opp til 
instituttene når i løpet studentene bør inviteres til møte. Fordel med en ordning der 
noen kull, f.eks. 5. sem er hovedmålgrupe, men at møtet er åpnet for andre kull også. 
 

IV    Eventuelt 
 

Ingen saker meldt til Eventuelt 

100321/MAJE 

 
Sak på sirkulasjon på epost 24. mars 
 
Saksframlegg: 
 
Sak 6/21 Budsjett 
 LU har ca. 350 00 til disposisjon i 2021. Basert på sak 2/21 og innspill til justeringer, foreslås følgende 
budsjett for LU for 2021. Det kan bli aktuelt med justeringer underveis, men dette foreslås som 
utgangspunkt. 
 
Forslag til vedtak: 
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REFERAT

LU godkjenner budsjettet. Når det gjelder postene bruk av eksterne i undervisning og innkjøp av 
utstyr, tar LU-medlemmer/didaktikere initiativ til bruk av midler, men bruken skal avklares med Kikki 
og Marianne i forkant. 
 
Vedtak: 
LU godkjenner budsjettet. Når det gjelder postene bruk av eksterne i undervisning og innkjøp av 
utstyr, tar LU-medlemmer/didaktikere initiativ til bruk av midler, men bruken skal avklares med Kikki 
og Marianne i forkant. 
 
100421/MAJE 
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Forslag budsjett 2021 2021 Merknad
Programsensor - honorar - 20 000,- 25 000
Programsensor - reiseutgifter 5000
2 eksterne representanter i LU - honorar 2*6000,- 14 000
Lån av lab Amaile Skram 2000
Honorar Ines Rosef, Cape Town, 11 200,- 6 000 Ines - H21
Reise og opphold for fagdidaktikerbesøk Cape Town 0
Besøk fra CAMST 75 000 H21 eller V22 eller senere
HMS-kurs - Kjemisk institutt 15 000
Juleavslutning UiB 20 000 Skulle arrangert i 2020, men ble avlyst, aktuelt i 2021
Sommeravslutning UiB 0 2022 er neste gang MN har ansvaret
Lærarleikane - fagutvalget 6 000 Støtte FIL (lærarleikane)
Lektorutdanningskonferanse UiB 10 000 En dags?
Lektorseremoni 10 000 digital
Realfagssamarbeid - koordinator 25 000 hvis man får dette opp å gå fra H21
Realfagssamarbeid - driftsmidler 10 000 hvis man får dette opp å gå fra H22
Diverse drift, f.eks. pizza, bevertning programsensor, evt. vikarmidler for eksterne i LU,… 10 000
LU-leder på nasjonale LU/PPU-konferanser 10 000

 Tilre elegging i forbindelse med kortpraksis - lønn gruppeleder ekstragrupper 5 000
Seminar LU 40 000 H21  
Bruk av eksterne (lærere) i undervisning* 50 000
Felles utstyr* 20 000

358 000

* LU-medlemmer/didaktikere tar initiativ til å bruke av midlene, men skal avklares med Kikki og Marianne i forkant
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Sak 7/21 Oppnevning av nestleder 
Vedtakssak 

Det er hensiktsmessig å ha en nestleder for LU, som bl.a. kan fungere som vara for LU-leder i 
programrådet. Vervet som LU-leder går på omgang og det har vært tradisjon for å be neste 
mann på listen være nestleder. Johan Lie har sagt ja til å være nestleder. 

Forslag til vedtak:  
Johan Lie oppnevnes som nestleder for utvalget. 

Sak 8/21 Studieplanendringer 
Vedtakssak 

A. Informatikk som del av lektorprogrammet, evt. også PPU

Institutt for informatikk er interessert i at informatikk skal inngå i lektorprogrammet som fag 
1 og 2, sammen med matematikk. Dersom de satser på det, vil informatikk etter hvert nokså 
enkelt også kunne tilbys i PPU, så det kan også være aktuelt. 

Dersom informatikk skal være fag 1 og fag 2 i lektorprogrammet, må studieplanen 
oppdateres med hva som er krav i informatikk som fag 1 og 2, og det må lages anbefalte 
studieløp. 
Vedlagt er IIs forslag til krav og anbefalte løp, vedlegg 1. De ønsker å tilby didaktiske 
masteroppgaver. For disiplinfaglige oppgaver ønsker de å sette krav om karaktersnitt. 
Representanter for Institutt for informatikk deltar på møtet og presenterer forslagene. 
Vedlagt er også studieplan der endringer basert på dette, er lagt inn, vedlegg 2. 

Forslag til vedtak: 
LU godkjenner studieplanendringene for lektorprogrammet som introduksjon av informatikk 
som fag 1 og fag 2 innebærer, med de justeringer som fremkommer på møtet, og 
oversender til fakultetet med forbehold om at II bekrefter til fakultetet at de vil være med i 
samarbeidet om lektorprogrammet. 

B. Endringer i emner/undervisningssemester Kjemisk institutt

Kjemisk institutt planlegger endringer i emneporteføljen som har konsekvenser for 
lektorprogrammet. Forslagene til endringer de har meldt til oss består av: (NB. Kan bli 
endringer): 

• Nedleggelse av KJEM100. Emnet går siste gang H2021
• Semesterbytte for KJEM110 fra vår/høst til bare høst. KJEM110 går siste gang på

våren V2022.
• Opprettelse av KJEM109. Emnet går første gang vår 2023.
• Nedleggelse av KJEM131. Emnet går siste gang H2022.
• Nedleggelse av KJEM123. Emnet går siste gang V2023.
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• Opprettelse av KJEM124. Erstatter KJEM131 og KJEM123. Emnet går første gang
H2023.

• Semesterbytte på KJEM120. Emnet går siste gang på høst i 2022 og første gang på
vår i 2023 (undervises to påfølgende semestre).

Beskjeden fra Kjemisk er at disse endringene sannsynligvis vil bli foreslått for fakultetet, men 
at tidspunktet for endring, kan bli utsatt i enkelte tilfeller. 

Endringene innebærer at studieløp må endres og påvirker også andre emner enn 
kjemiemnene. Med utgangspunkt i forslagene har MJ skissert mulig forslag til endringer i 
krav til fag 1 og fag 2, som Kjemisk institutt har kommentert/justert. Disse er vedlagt, 
vedlegg 3. Det jobbes videre med dette fram mot møtet, så evt. oppdaterte forslag kan bli 
lagt fram på møtet.  

Vi ber om at instituttrepresentantene drøfter/vurderer forslagene på eget institutt med 
tanke på sitt fag og hvordan det påvirkes, i forkant av møtet. Endrede semestre for emner, 
kan innebære at det må tilrettelegges for praksis og utveksling for andre emner enn 
tidligere. 

For de fleste studenter som allerede er tatt opp, vil ikke endringene medføre endringer i 
anbefalt studieløp. Men for noen studenter vil det måtte gjøres endringer dersom foreslåtte 
tidspunkt for endring blir stående. Det gjelder studenter på kull20 og 21 som har 
fagkombinasjonen Biologi med kjemi. I anbefalt løp har de KJEM120 i 9. semester. Så her må 
det gjøres endringer som også må tas høyde for i timeplanleggingen. For studenter på kull21 
som velger kjemi som fag 1 eller fag 2, må det også gjøres en endring, da de etter 
nåværende anbefalte løp skal ha KJEM131 H23. Kull21 velger fag 1og 2 ved starten av 2. 
semester. Vi regner med at Kjemisk institutt vil bidra til å finne gode løsninger for disse 
studentene. 

Forlag til vedtak: 
LU godkjenner studieplanendringene knyttet til endringene i kjemiemner med de justeringer 
som fremkommer på møtet og oversender til fakultetet. 

Sak 9/21 Lektorsenter og redesign av lektorprogrammet 
Orienterings- og drøftingssak 

Det har i lengre tid pågått en prosess knyttet til forslag om opprettelse av et lektorsenter, 
samt redesign av lektorprogrammene for å få samme struktur på praksis i alle program. 
Saken ble behandlet i Universitetsstyret i juni, 
https://ekstern.filer.uib.no/ledelse/universitetsstyret/2021/2021-06-17/S_76-
21Organisering-lektorutdanningenUiB.pdf, og i Styringsgruppen for lektorutdanning 1. 
september, sak 34/21, 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/innkalling_og_saksliste_01.09.21.pdf 
https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/vedlegg.pdf  
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Endre Brunstad fra HF har fått ansvaret for å koordinere arbeidet med å etablere et 
lektorsenter ved UiB, samt «redesign» av lektorprogrammene ved UiB.  

Endre deltar på møtet. Han skriver: «Det eg gjerne vil ta opp på dette møtet, er forståingar av 
bakgrunn, problem og mandat, og dernest prosessen vidare (primært det som gjeld redesign-
prosessen, men òg når det gjeld etablering av lektorsenteret).» 

Sak 10/21 Felles ansvar i og for lektorprogrammet/PPU 
Drøftingssak 

Siden lektorprogrammet er et tverrfaglig og tverrfakultært program, er det oppgaver knyttet 
til driften av programmet som er et felles ansvar og som må fordeles på de som er involvert 
enheter/personer. I noen tilfeller kan det gjøres ved at ansvar for fellesemner fordeles på 
ulike institutt i form av formelt eierskap, noe som gjør ansvarsfordelingen tydelig og ryddig å 
forholde seg til. Men i andre tilfeller er det vanskeligere, f.eks. når det er nødvendig at 
ansatte på ulike institutt bidrar inn i samme emne/aktivitet. Vedlagt er et notat som mer i 
detalj beskriver hvilke felles oppgaver/-ansvar det er snakk om og bakgrunnen for den 
fordeling vi har pr. nå, vedlegg 4. 

I hvilken grad fungerer den fordelingen av fellesemner vi har nå, både formelt eierskap og 
praktisk gjennomføring? Er det en rimelig fordeling med tanke på fordeling av 
arbeidsmengde/ansvar for den enkelte? Klarer man å unngå ansvarspulverisering? Ønskelig 
å gjøre endringer? 

Vi ber om innspill. 

Sak 11/21 Møteplan for H21 og forslag om LU-seminar 
Vedtakssak 

Vi anslår at det er behov for to møter til i høst. 

Forslag til møtedatoer: 
Tirsdag 19. oktober  
Mandag 15. november 

Forslag til datoer for LU-seminar: 
Mandag 22. – tirsdag 23. november (lunsj-lunsj) 

Forslag til vedtak: 
Møtedatoer og datoer for LU-seminar vedtatt med de endringer som fremkommer i møtet. 

III Orienteringssaker 
• Studenttall, vedlegg 5
• Besøk av programsensor/fagfelle 9.-10. november. Felles opplegg 9. november,

opplegg på MN 10. november
• Forskningsdag 11. november. Stein Dankert Kolstø er MN-representant i komiteen.
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• Lektorutdanningskonferanse – uke 7. Mette Andresen er MN-representant i 
komiteen. 

• Universitetet i Graz ITEA-samarbeid? 
Univ i Graz ønsker å få i gang et ITEA-samarbeid med lektorutdanningen ved UiB, 
med et online møte i slutten av september og reise til Graz 18.-19. oktober. Nedelina 
Naydenova (internasjonal kontaktperson ved HF) er kontaktperson ved UiB. De 
ønsker å få med realfag. Mulig å bli med for den som ønsker det (har tid)! 

• Åpen dag 2022 14. februar. Johan Lie er MN-representant i komiteen. 
• Institusjonsbesøk fra NOKUT 25.-26. nov  
•  
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Revidert forslag til studieløp 
Fag markert med * er "valgfritt emne i informatikk," men satt opp med forslag. 

Master i informatikk med 
matematikk Praksis 

5V masteroppgave 

5H mastervalg mastervalg STAT110 

4V PEDA123 PEDA123 mastervalg 
30 
dager 

4H INFDID220 (10/15sp) MATDID220 MNF201 Vit. vår tid 
49 
dager 

3V valg Ex.phil mastervalg 

3H 
PEDA122, 
MATDID210 INF234 Algoritmer 7 dager 

2V MAT131 Diff. 
*INF112 Sys.
konst. MNF130 

2H 
PEDA121, INFDID210 
(5sp) 

INF102 
Datastrukt. *INF113 OS 7 dager 

1V INF101 (CS2) MAT121 Lin. alg. MAT112 Calc2 

1H PEDA120 INF100 (CS1) MAT111 Calc1 7 dager 

Master i matematikk med 
informatikk 

5V masteroppgave 

5H mastervalg mastervalg *INF113

4V PEDA123 PEDA123 mastervalg 
30 
dager 

4H INFDID220 (10/15sp) MATDID220 MNF201 
49 
dager 

3V valg Ex.phil mastervalg 

3H 
PEDA122, 
MATDID210 

*INF161 Data
science STAT110 7 dager 

2V MAT131 Diff. 
*INF112 Sys.
konst. valg 

2H 
PEDA121, INFDID210 
(5 sp) 

INF102 
Datastrukturer 

MAT221 Diskret 
matematikk 7 dager 

1V INF101 (CS2) MAT121 Lin. alg. MAT112 Calc2 

1H PEDA120 INF100 (CS1) MAT111 Calc1 7 dager 

(..) 
Fellesemne 
(..) 
NATDID210** 
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(..) 
** gjelder ikke kombinasjonen matematikk/informatikk 
(..) 

Masterfag 
(..) 
Informatikk: 
* INF100, INF101, INF102, INF234 og minst 60 sp andre informatikk-fag, kor 40 sp er valt med tanke

på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha INF-kode. Andre emne kan avtalast med
rettleiar/institutt.
* MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, STAT110 og anten MNF130 eller MAT221
* INFDID210, INFDID220

Sidefag: Matematikk
(...)

Sidefag 
(..) 
Informatikk: 
* INF100, INF101, INF102 og minst 30 sp andre informatikk-fag.
* INFDID220

Det krevst å velje anten MAT221 eller MNF130 som eit av faga i matematikk for å ta informatikk som
sidefag; eitt av desse faga kan også reknast som informatikkfag mot at ein tar fleire fag i
matematikk.
(..)
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Studieplan for MAMN-LÆRE Lektor naturvitenskap og matematikk (realfag), master, 5 år 

Undervisningsspråk 

Norsk og engelsk 

Studiestart - semester 

Haust 

Mål og innhald 

Lektorprogrammet i naturvitskap og matematikk er ei femårig integrert lærarutdanning (300 
studiepoeng). Utdanninga fører fram til graden master i <fag> med integrert praktisk-pedagogisk 
utdanning.(<fag> enten matematikk, fysikk, kjemi, biologi, informatikk eller geovitskap) 

Lektorprogrammet utgjer eit profesjonsstudium som utdannar lærarar for ungdomstrinnet og for den 
vidaregåande skulen (trinn 8-13). Utdanninga kombinerer solid fagkunnskap i to universitetsfag med 
fagdidaktikk, pedagogikk og praksis. Praksis er integrert i studiet i fire av dei fem studieåra. 

Lektorutdanninga skal kvalifisere studentane til å vidareutvikle skulen som institusjon for læring og 
danning i eit demokratisk og fleirkulturelt samfunn. 

Studiet utdannar lærarar som er ansvarlege og som kan ta medansvar for elevar si læring og 
utvikling. I studiet vert det lagt vekt på å utvikle kompetanse til vidare fagleg og profesjonell utvikling. 
Såleis er det eit mål å fremje samhandling og kritisk refleksjon kring fag, undervisning og læring. 

Studiet gjev ei god innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og forskingsmetodar og trening i sjølvstendig 
arbeid med omfattande og krevjande faglege oppgåver. Undervisninga er forskingsbasert og 
omhandlar det teoretiske grunnlaget for faga, så vel som faga sine metodar. Det vert lagt vekt på 
tilrettelegging for læring, analytisk tenking, teoretisk og praktisk problemløysing, og trening i skriftleg 
og munnleg presentasjon. Vidare gjev studiet grundig kunnskap i fagdidaktikk og pedagogikk, om 
skulefaga og fremje ferdigheiter for praktisk yrkesutøving. 

I lektorprogrammet vel studenten to fag; eit masterfag (fag 1) og eit sidefag (fag 2). Dette gir 
studenten grunnlag for undervisningskompetanse i to fag i vidaregåande skule. Utdanninga vert 
avslutta med ei masteroppgåve i matematikk, fysikk, kjemi, geovitskap, informatikk eller biologi 
avhengig av val av masterfag. Masteroppgåva kan ha ein reint fagleg profil, ein reint fagdidaktisk 
profil eller ha element av begge typar. I informatikk kan en normalt berre velgje ei fagdidaktisk 
masteroppgåve. 

Læringsutbyte 

Ein kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale læringsutbyte definert i kunnskap, 
ferdigheiter og generell kompetanse: 

Kunnskapar 

Kandidaten 

• har avansert kunnskap i dei valde faga og spesialisert innsikt i eit profesjonsrelevant
fagområde 

• har grundig kunnskap om vitskaplege problemstillingar, forskingsteoriar og utforskande
metodar i faglege, fagdidaktiske og pedagogiske spørsmål 

Kommentert [MJ1]: Kan denne formuleringen fungere?
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• har avansert kunnskap om relevant forskingslitteratur og gjeldande lov- og planverk, og kan 
bruke denne på nye område som er relevante for profesjonsutøvinga. 

• har kunnskap om utvikling av skulen som organisasjon og faga som skule-, kultur-, og 
forskingsfag og brei forståing for skulen sitt mandat, verdigrunnlaget i opplæringa og i 
opplæringsløpet 

• har kunnskap om ungdomskultur og ungdom si utvikling og læring i ulike sosiale og 
fleirkulturelle kontekstar 

• har kunnskap om ungdom i vanskelege situasjonar og om rettane deira i eit nasjonalt og 
internasjonalt perspektiv 

• har kunnskap om samiske tilhøve 

Ferdigheitar 

Kandidaten 

• kan orientere seg i faglitteratur, analysere og ha ei kritisk haldning til informasjonskjelder og 
eksisterande teoriar i fagområda 

• kan bruke faglitteratur og andre relevante informasjonskjelder til å strukturere og formulere 
faglege resonnement på ulike område 

• kan gjennomføre eit sjølvstendig, avgrensa og profesjonsrelevant forskingsprosjekt under 
rettleiing og i tråd med gjeldande forskingsetiske normer 

• kan nytte forskings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med 
grunnleggande ferdigheiter og planlegge og leie undervisning på ulike læringsarenaer som 
fører til gode faglege og sosiale læringsprosessar 

• kan på eit sjølvstendig og fagleg grunnlag bruke varierte arbeidsmetodar og relevante 
metodar frå forsking og fagleg utviklingsarbeid til å differensiere 

• kan tilpasse opplæring i samsvar med gjeldande læreplanverk, og skape motiverande og 
inkluderande læringsmiljø 

• kan ha ei kritisk tilnærming til digitale verktøy og nytte dei i undervisning, planlegging og 
kommunikasjon og rettleie unge i den digitale kvardagen 

• kan vurdere og dokumentere elevar si læring og kompetanse, gje læringsfremjande 
tilbakemeldingar og bidra til at elevane kan reflektere over eiga læring og eiga fagleg 
utvikling 

• kan arbeide sjølvstendig med relativt omfattande og krevjande faglege oppgåver.

• kan demonstrere fenomen i naturen og praktisk bruk av matematikk, og leggje til rette for 
elevar si læring gjennom praktisk observasjon og eksperimentering. 

• kan fremje elevar sin kompetanse til å sjå korleis prinsipp og tenkjemåtar i faget kan nyttast i 
møte med fagrelaterte utfordringar i samfunnet og ved deltaking i demokratiske prosesser. 

• kan gjennomføre og leggje til rette for faglege dialogar med elevane, individuelt og i grupper, 
om observasjonar og fenomen i naturen og om fagets omgrep og teoriar gjennom bruk av 
konkretiseringar og ulike forenklingsnivå. 
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• kan fremje miljømedvit, naturglede og respekt for naturens tolegrenser, og tankar om
berekraftig utvikling. 

Generell kompetanse 

Kandidaten 

• kan delta aktivt i utvikling og gjennomføring av innovativt profesjonsretta fagleg 
utviklingsarbeid og legge til rette for involvering av lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv i 
opplæringa 

• kan formidle og kommunisere faglege problemstillingar knytte til profesjonsutøvinga på eit
høgt fagleg nivå 

• kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglege, profesjonsetiske, 
forskingsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillingar 

• kan på sjølvstendig grunnlag vidareutvikle eigen kompetanse og bidra til fagleg og 
organisatorisk utvikling i skulen og blant kollegaer 

• kan byggje relasjonar til elevar og føresette, og samarbeide med aktørar som er relevante for 
skuleverket 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

I tillegg må du oppfylle krav om realfag (LÆREA2). Meir informasjon finn du 
her: https://www.uib.no/matnat/55436/realfagskrav-ved-mn-fakultetet#studieprogram-med-andre-
opptakskrav 

Politiattest (jfr. forskrift ved opptak til høgare utdanning, kapittel 6). 

Tilrådde forkunnskapar 

Studentar som vel kjemi som et av sine to fag bør tilsvarande ha Kjemi 2. Full fordjuping i kjemi er og 
ein fordel med tanke på å ta biologi eller geofag. 

Obligatoriske emne 

I programmet inngår obligatoriske emne i fag, fagdidaktikk og pedagogikk. 

Studenten vel masterfag (fag 1) og sidefag (fag 2) allereie ved studiestart. Kva emne i fag og 
fagdidaktikk som er obligatoriske avhenger av desse vala. 
Alle studentar må gjennomføre et obligatorisk HMS-kurs før første lange praksisperiode. 

Det inngår 100 dagar praksisopplæring som fordelar seg omlag slik: 

1. semester: 7 dagar 

3. semester: 7 dagar 

5. semester: 7 dagar 

7. semester: 49 dagar 

8. semester: 30 dagar 
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Alle deler av praksisopplæringa er knytt til emne i pedagogikk og fagdidaktikk som inngår i 
programmet. For nærare informasjon, sjå emneskildring for det einskilde emne. 

Studiet avsluttast med ei 30 studiepoengs masteroppgåve. Dette kan vere ei oppgåve med skoleretta 
eller reint fagleg profil. Det kan også veljast ei fagdidaktisk oppgåve. I så tilfelle tilrådast det at 
studenten tar 10 studiepoeng emne/spesialpensum knytt til metodar eller forskingsfelt i fagdidaktikk. 

Fellesemne: 

• PEDA120, PEDA121, PEDA122, PEDA123 

• NATDID210*

• MNF201 

• MAT105/MAT111, INF100 

• Ex.phil 

* gjeld ikkje kombinasjonen matematikk/informatikk 

Masterfag: 

Vel eit av faga. 

Matematikk: 

• MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, MAT212, STAT101/110 

• MATDID210, MATDID220 

• Minimum 40 sp valt med tanke på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha 
MAT-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. (For studenter tatt opp før 2020
er kravet 50 sp) 

Moglege sidefag: Fysikk, kjemi, biologi, naturfag, informatikk 

Fysikk: 

• MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, MAT212, STAT110/101 

• PHYS111, PHYS112, PHYS113, PHYS114 og minst to av emna PHYS118/PHYS119/PHYS109 

• PHYSDID220 

• Minimum 40 sp valt med tanke på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha 
PHYS-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt.(For studenter tatt opp før 2020
er kravet 50 sp) 

Sidefag: Matematikk 

Kjemi: 

• KJEM110, KJEM120, KJEM123, KJEM130, KJEM131, KJEM210, KJEM250 

• KJEMDID220 
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• Minimum 30 sp valt med tanke på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha 
KJEM-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt.(For studenter tatt opp før 2020
er kravet 40 sp) 

Moglege sidefag: Matematikk, biologi 

Biologi: 

• BIO100, BIO101, BIO102, BIO103, BIO104, MOL100 

• BIODID220 

• Minimum 40 sp valt med tanke på master oppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha 
BIO-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt.(For studenter tatt opp før 2020 er 
kravet 50 sp) 

Moglege sidefag: Matematikk, kjemi 

Geofag: 

• GEOV101, GEOV102, GEOV103, GEOV104, GEOV111, GEOF100 

• GEOVDID220 

• Minimum 30 sp valt med tanke på masteroppgåva Det er ikkje krav til at alle emna skal ha 
GEOV-kode. Andre emne kan avtalast med rettleiar/institutt. (For studenter tatt opp før 2020
er kravet 40 sp) 

Mogelege sidefag: Kjemi 

Informatikk: 

• INF100, INF101, INF102, INF234 og minst 60 sp andre informatikk-fag, kor 40 sp er valt med 
tanke på masteroppgåva. Det er ikkje krav til at alle emna skal ha INF-kode. Andre emne kan 
avtalast med rettleiar/institutt. 

• MAT111, MAT112, MAT121, MAT131, STAT110 og anten MNF130 eller MAT221 
• INFDID210, INFDID220 

Mogelege sidefag: Matematikk 

Sidefag: 

Matematikk: 

• MAT111, MAT112, MAT121, STAT101/STAT110 og 20 sp valfrie MAT-/STAT-emne 

• MATDID210 og MATDID220 

Fysikk: 

• PHYS111, PHYS112, PHYS113, PHYS114 og minst to av emne PHYS109/PHYS118/PHYS119 

• PHYSDID220 

Kjemi: 

• KJEM110, KJEM120, KJEM130 

• Minst eitt av KJEM131/KJEM123 
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• Inntil to av emna KJEM202, KJEM210, KJEM250, MOL100, MOL200 

• KJEMDID220 

• NATDID211 viss kjemi tas saman med biologi eller geofag

Biologi: 

• BIO100, BIO101 og BIO102, og minst to av 
emna BIO103, BIO104, MOL100, MOL200, MOL201 og MOL203. Andre emne innan biologi og 
molekylærbiologi kan inngå i tillegg til desse emna (inntil 10 sp). 

• BIODID220 

• NATDID211 viss biologi tas saman med kjemi 

Geofag: 

• GEOV101, GEOV102, GEOV103, GEOV111, GEOF100 

• NATDID211, GEOVDID220 

• Eit valfritt geofagemne 

Naturfag: 

Til saman 70 studiepoeng i naturfag, der følgjande inngår: 

• PHYS101, PHYS102 

• KJEM110 og eitt av emna KJEM100, KJEM120, KJEM123, KJEM130, KJEM131 

• BIO100 og eit av MOL100, BIO101, BIO102 

samt NATDID220 

Informatikk: 

• INF100, INF101, INF102 og minst 30 sp andre informatikk-fag. 
• INFDID220 
• Det krevst å velje anten MAT221 eller MNF130 som eit av faga i matematikk for å ta 

informatikk som sidefag; eitt av desse faga kan også reknast som informatikkfag mot at ein 
tar fleire fag i matematikk. 

Rekkefølgje for emne i studiet 

Sjå tilrådde studieløp for dei ulike fagkombinasjonane 

Krav til progresjon i studiet 

Det stilles progresjonskrav i studiet. Sjå utfyllande reglar for studiet for nærmare informasjon. 

Delstudium i utlandet 

Studentane vert oppmoda om å ta delar av studiet i utlandet. Utanlandsopphald vert avtalt og lagt til 
rette i samarbeid med dei fagleg ansvarlege institutta.  

Undervisningsmetodar 
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Undervisninga er forskingsbasert og omhandlar det teoretiske grunnlaget for faget, så vel som fagets 
metodar. Studenten skal gjennom studiet få møte ulike undervisningsmetodar, t.d. førelesingar, 
seminar, gruppearbeid, skriftlege og munnlege presentasjonar, omgreps- og problemfokuserte 
oppgåve, problembasert læring, skriveoppgåver, rettleiing og praktisk bruk av digitale verkty. I tillegg 
vil det i enkelte emnar inngå laboratoriearbeid, ekskursjonar og rapportskriving. For nærmare 
informasjon, sjå dei einskilde emneplanane. 

Læring gjennom rettleidd praksis i skulen står sentralt i studiet. Studenten vil få observere 
undervisning og planleggje og gjennomføre undervisning åleine og i samarbeid med medstudentar. 
Det vert i denne samanhengen lagt vekt på erfaringsutvikling gjennom refleksjon, samtale og 
oppgåveskriving. 

Eit gjennomgåande trekk ved undervisninga skal vere å kombinere tileigning av fagleg kunnskap med 
kompetanse i å kunne leggje til rette for elevars læring og utvikling. 

I tillegg til den undervisninga som vert tilbydd, vert studentane oppmoda om å også sjølve organisere 
eigne kollokviegrupper. 

Vurderingsformer 

I studiet inngår varierte vurderingsformer, til dømes skriftleg og munnleg eksamen, mappevurdering, 
prosjekt og praksis. 

For nærmare informasjon om vurderingsformer, sjå emneplanane for dei einskilde emna. 

Relevans for arbeidsliv 

Lektorprogrammet i naturvitskap og matematikk kvalifiserer for tilsetjing på trinn 8-13 i den norske 
skolen. Lektorutdanninga gir grunnlag for undervisning i to fag og kvalifiserer for opptak til 
doktorgradsstudiar 

Evaluering 

Masterprogrammet vert kontinuerleg evaluert i tråd med retningslinene for kvalitetssikring ved UiB. 
Emne- og programevalueringar finn ein på kvalitetsbasen.uib.no. 

Skikkavurdering og autorisasjon 

Ifølgje Forskrift om skikkavurdering i høgare utdanning (nr. 859) fastsett av Kunnskapsdepartementet 
30. juni 2006 med heimel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universitet og høgskular § 4-10 sjette ledd, skal 
det gjennom heile studiet gjerast vurderingar av om studenten er skikka til læraryrket, og 
sluttvurdering og vitnemål for fullført utdanning føreset at studenten er vurdert som skikka (jf. § 4-10
andre leddet). 

Programansvarleg 

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Lektorutdanningsutvalet har ansvar for fagleg innhald 
og oppbygging av studiet og for kvaliteten på studieprogrammet. Programstyret for lektorutdanning 
har eit overordna koordinerande ansvar. 

Administrativt ansvarleg 

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet ved Matematisk institutt har det administrative ansvaret 
for studieprogrammet. 
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Tilrådde emnekombinasjonar for undervising i realfag, VGS: 

Nåværende krav (60 stp): 

Obligatorisk del: KJEM110, KJEM120 og KJEM130 

Minst to av emna: KJEM122/KJEM123, KJEM131, KJEM250 

Opptil eitt av emna: KJEM140, KJEM210, KJEM202, MOL100, MOL200 

Nytt krav (60 stp): 

Obligatorisk del: KJEM109/KJEM110, KJEM120, KJEM130, KJEM124, KJEM250 

Minst eitt av emna: KJEM140, KJEM210, KJEM202, KJEM235, MOL100 

Krav til kjemi i studieplaner med kjemi som fag 1 (skal ha masterprosjekt i 
kjemi) 

Nåværende krav (70 stp): 

Obligatorisk del: KJEM110, KJEM120, KJEM123, KJEM130, KJEM131, KJEM210, KJEM250 

Nytt krav (70 stp): 

Obligatorisk del: KJEM110, KJEM120, KJEM130, KJEM124, KJEM210, KJEM250  
Minst eitt av emna: KJEM140, KJEM235 KJEM202 

Krav til kjemi i studieplaner med kjemi som fag 2 (skal ikke ha masterprosjekt 
i kjemi) 

Nåværende krav (60 stp): 

KJEM110, KJEM120, KJEM130 

Minst eitt av KJEM131/KJEM123 

Inntil to av emna KJEM202, KJEM210, KJEM250, MOL100, MOL200 

Nytt krav (60 stp): 

Obligatorisk del: KJEM109/KJEM110, KJEM120, KJEM130, KJEM124, KJEM250 

Minst eitt av emna: KJEM140, KJEM210, KJEM202, KJEM235, MOL100 

(kommentar: I kravet for å undervise kjemi i VGS har vi inkludert to emner med mye lab (både nytt og 
gammelt krav). Da bør ikke studieplanene våre legges på et lavere nivå. Det er nå kun KJEM124 og 
KJEM250 som har mye lab, derfor er begge disse oblig. i forslaget) 

Kommentert [SAM1]: Av denne listen er det bare to 
emner igjen. Da blir de to oblig. 

Kommentert [SAM2]: MOL200 blir ikke med i det nye 
kravet. Studentene kan ikke ta det uten å ha MOL100. Da er 
kravet uansett oppfylt 

Vedlegg 3



Foreslåtte studieplaner (kjemi som 1. fag) 
Kommentarer fra KI: Disse ser greie ut. De er ganske like baceloren i kjemi og kjemiemnene kommer i 
en fornuftig rekkefølge. For noen er det også en opsjon å ta KJEM235i stedet for eller i tillegg til 
140/202 ved å bruke valgemnet i 5. sem. Det er praksis i 1. og 3. semester, som er semestre med lab. 
De utfordringene har vi også i dag, så det må vi klare å løse. 

Master i kjemi med biologi (70 stp kjemi) 
År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg BIO201   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 BIODID220 KJEMDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil BIO104   
3H 5 PEDA

122 
NATDID 

211 
BIO102 MOL100  7 dager  

2V 4 BIO101 KJEM210 KJEM140/202*   
2H 3 PEDA

121  
NATDID 

210 
BIO100 KJEM124  7 dager  

1V 2 KJEM130 KJEM120 INF100   
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT105  7 dager  

* Bør helst bare ligge et valg i anbefalt studieløp for å unngå å måtte kollisjonssikre flere 
kombinasjoner enn nødvendig. Selve studieplanen kan likevel åpne for mer. 
 
Fungerer det også for biologi? 
 

Master i kjemi med matematikk (70 stp kjemi) 
År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg STAT110   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil KJEM210   
3H 5 PEDA

122 
MATDID 

210 
MAT212 valg  7 dager  

2V 4 MAT112 MAT121 KJEM140/202   
2H 3 PEDA

121  
NATDID 

210 
KJEM124 MAT221  7 dager  

1V 2 KJEM120 KJEM130 INF100   
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT111  7 dager  

 
Erstatte MAT131 med MAT212 – fungerer det for MI? MAT212 er ikke et av emnene de anbefaler pr. 
nå. 
 

 

 



Master i kjemi med geofag (70 stp kjemi) 

År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg GEOVXXX   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 KJEMDID220 GEOVDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 KJEM250 Ex.phil KJEM210   
3H 5 PEDA

122 
NATDID 

211 
GEOF100 GEOV103  7 dager  

2V 4 KJEM140/202* GEOV111 GEOV102   
2H 3 PEDA

121  
NATDID 

210 
GEOV101 KJEM124  7 dager  

1V 2 KJEM120 KJEM130 INF100   
1H 1 PEDA120 KJEM110 MAT105  7 dager  

* Bør anbefale et av dem for å unngå å måtte kollisjonssikre flere kombinasjoner enn nødvendig 
 

Foreslåtte studieplaner (kjemi som 2. fag) 

Kommentarer fra KI: 

Alle disse kan med fordel har valg mellom KJEM109 og KJEM110. Vi må kunne forvente at det er en 
del i disse retningene som kommer inn uten kjemi fra VGS. De bør ha KJEM109. Andre kan med 
fordel ha KJEM110. I alle planene kan man veksle mellom INF og KJEM i første eller andre semester. 

I kravet til de som skal undervise kjemi har vi lagt opp til at de må ha to store labfag. Da bør både 
KJEM124 og KJEM250 være med. Er det mulig å sette inn KJEM250 i 6. eller 8. sem? 

I disse planene brukes MOL100 for å dekke kjemikravet. Selv om det er innenfor kravet er det 
ønskelig at det benyttes KJEM-emner, som henger bedre sammen med læreplanene i VGS. For 
Biologimasteren er det kanskje naturlig at de har et emne som binder sammen biologi og kjemi, for 
matematikk kan det være vanskelig å finne noe som erstatter MOL100 i 3.sem, når KJEM120 og 130 
ligger i 4., men for geofag kan det med fordel ligge en annen anbefaling enn MOL100 i 9. semester. 

 
Master i biologi med kjemi 

År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg KJEMXX   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 BIODID220 KJEMDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 KJEM120 Ex.phil mastervalg   
3H 5 PEDA

122 
NATDID 

211 
KJEM124 valg  7 dager  

2V 4 BIO103 BIO104 KJEM130   
2H 3 PEDA

121  
NATDID 

210 
BIO102 MOL100  7 dager  

1V 2 BIO101 INF100 KJEM109   
1H 1 PEDA120 BIO100 MAT105  7 dager  



 
Dette var vanskeligere, ikke plass til KJEM110 i starten. Kan KJEM109 brukes i stedet?  
Hva kan være det sjette kjemiemnet? 
 
Master i matematikk med kjemi 

År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg KJEMXX STAT110   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 KJEMDID220 MATDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 valg Ex.phil mastervalg   
3H 5 PEDA

122 
MATDID 

210 
KJEM124 mastervalg  7 dager  

2V 4 MAT131 KJEM120 KJEM130   
2H 3 PEDA

121  
NATDID 

210 
MOL100 MAT212  7 dager  

1V 2 INF100/KJEM109 MAT121 MAT112   
1H 1 PEDA120 KJEM110/INF100 MAT111  7 dager  

Hva kan være det sjette emnet? Best med 109 eller 110? Bør anbefale et av dem for å unngå å måtte 
kollisjonssikre flere kombinasjoner enn nødvendig 
 
Master i geofag med kjemi 

År  Sem   Praksis 
5V 10 Masteroppgave   
5H 9 mastervalg mastervalg MOL100   
4V 8 

 
PEDA123  mastervalg  30 dager  

4H 7 KJEMDID220 GEOVDID220 MNF201  49 dager 
3V 6 GEOV111 Ex.phil KJEM202   
3H 5 PEDA

122 
NATDID 

211 
Valg KJEM124  7 dager  

2V 4 GEOV104 KJEM120 KJEM130   
2H 3 PEDA

121  
NATDID 

210 
GEOV103 GEOF100  7 dager  

1V 2 GEOV102 KJEM109 INF100   
1H 1 PEDA120 GEOV101 MAT105  7 dager  

 
 

 
 



Felles ansvar i lektorprogrammet og PPU 

Lektorprogrammet er et samarbeid mellom flere institutt på MN og Psykologisk fakultet. Mange 
enheter er involvert og mye hører naturlig hjemme på en enhet av faglige årsaker. Det er imidlertid 
også en del som ikke naturlig hører hjemme på en enhet, men som er et felles ansvar, som må 
fordeles på de involverte. 

Det handler både om emner, ansvar for og oppgaver knyttet til praksis og fordeling av verv 

Emner 

Obligatorisk fagdidaktikk: 

Ifølge rammeplan for lektorprogrammet skal studentene fordype seg i to fag og det skal være minst 
30 sp fagdidaktikk som skal være relevant og tilpasset for studentenes fag 1 og 2. I PPU stilles det 
tilsvarende krav om 30 sp. 

Med to fag vil en naturlig fordeling være 15 sp fagdidaktikk i hvert fag, fag 1 og 2. 

Slik er det gjort for matematikk på MN/UiB, med emnene MATDID210/210-P (5 sp) og 
MATDID220/220-P (10* sp). (Uten P er lektor, med P er PPU, men emnene er for øvrig i hovedsak 
like) 

Tilsvarende kunne man gjort for de andre fagene og hatt 15 sp emner i biologididaktikk, 
kjemididaktikk, osv. 

De øvrige fagene som til nå har kunnet velges som fag 1 og 2, kan alle regnes som naturfag. 

I stedet for å lage 15 sp i biologididaktikk, i kjemididaktikk, osv., har MN/UiB valgt å samle noe til 
felles naturfagdidaktikkemner. Dette er gunstig av flere årsaker: 

 Pga. relativt få studenter totalt, er det både ressursmessig og av hensyn til undervisningen en
fordel å samle studentene i deler av fagdidaktikken

 Det er felleselementer i biologididaktikk, kjemididaktikk osv. (alt regnes som
naturvitenskapelig) som gjør det faglig forsvarlig å lage felles naturfagdidaktikkemner for
deler av fagdidaktikken

Ved revisjonen i 2013/14 ble emnene NATDID210/210-P (5 sp) og NATDID211/NATDID212-P (5 sp) 
laget. En lektorstudent med biologi og kjemi, tar da NATDID210, NATDID211, BIODID220, 
KJEMDID220. En student med biologi og matematikk tar NATDID210, MATDID210, BIODID220, 
MATDID220. (Alle 220-emnene er i praksis 10* sp, både med og uten P) 

Naturfag som fag 2: 

I lektorprogrammet har MN/UiB valgt å la naturfag være eget fag (fag 2 i en av retningene på 
lektorprogrammet), og i PPU et av to opptaksfag. 

En årsak er at naturfag er et fellesfag i skolen som mange vil måtte undervise, og på ungdomstrinnet 
er dette den beste fagbakgrunnen i tillegg til matematikk. 

Hvis naturfag skal være eget fag må det for å være i tråd med opplegget for øvrig, lages et 
NATDID220/220-P. 
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* 220 er 15 sp, 220-P er 10 sp, selv om emnene ellers er like. Årsaken er at praksis i PPU og lektorprogrammet 
ikke har studiepoeng, men skal telles som del av emnene. PPU-studentene tar 60 dager parallelt, mens 
lektorstudentene tar 79 dager. Dermed får de større uttelling på antall studiepoeng i emnet. 
Denne prosessen i 2013/2014 gav følgende felles emner: 

Lektor: 
NATDID210 
NATDID211 
NATDID220 
 
PPU: 
NATDID210-P 
NATDID212-P 
NATDID220-P – helt felles undervisning med NATDID220 
 
Ansvaret for disse emnene er i utgangspunktet felles for instituttene, men det ble gjort en fordeling i 
2013/2014: 
 
NATDID210 og NATDID210-P ble lagt til IFT da emnene var tenkt å være bortimot identiske 
NATDID211 og NATDID212-P ble lagt til Kjemisk 
NATDID220 og NATDID220-P ble lagt til BIO 
 
I ettertid har undervisningen i NATDID210-P blitt delt mellom didaktikerne på Kjemisk og GEO, da 
antall studenter og utfordringer med timeplan har ført til at emnene har måttet undervises separat 
fra NATDID210. 
 
Masterforberedende emne i naturfagdidaktikk 
 
I 2019 ble det opprettet et masterforberedende emne i naturfagdidaktikk for lektorstudenter etter 
ønske fra flere av didaktikerne, MNF367. Administrativt er emnet blitt lagt til Matematisk, selv om 
det ikke har faglig tilknytning dit. Driften av emnet er avhengig av at didaktikerne innenfor 
naturfagene tar på seg undervisningen. 
 
Ansvar for og oppgaver knyttet til praksis 
 
Det administrative ansvaret for praksis er lagt til Psykologisk fakultet. Det faglige ansvaret ligger 
imidlertid ikke der. Oppgaver knyttet til praksis som ikke gjøres ute i skolen, er dermed et felles 
ansvar for de enhetene som er involverte i programmet. 
 
Det er 100 dager praksis i lektorprogrammet (rammeplanfestet). I dagens studieplan er den fordelt 
på tre kortpraksiser de tre første årene (høst), samt to lange perioder i fjerde året. 
 
I forbindelse med kortpraksis er det for- og etterarbeid på campus. Ansvarlig for dette er de som 
underviser pedagogikk/fagdidaktikk parallelt. For MNs del vil det si NATDID210 i 3. semester og 
MATDID210/NATDID211 i 5. semester. 
 
I forbindelse med langpraksis er det praksisbesøk. Hver student skal ha 3 fagdidaktikerbesøk i løpet 
av de to periodene. Dette fordeles på fagdidaktikerne ut fra fag, men på samme måte som med 
emnene, er det et felles ansvar for naturfag. Didaktikerne tar kontakt med skolene og organiserer 
praksisbesøkene selv.  
 



Siden 100 dager er mye og høstens langpraksisperiode ville blitt veldig lang for skolene, er det innført 
4 såkalte campusdager for MNs studenter som teller som praksis, som fagmiljøet på MN har et felles 
ansvar for. Dette inkluderer organisering.  
Det er også innført 4 temadager, som telles som praksis, som er felles for alle lektorprogrammene, 
der også MN har ansvar for å bidra, både i planlegging (delta i komité på tvers av fakultet) og 
undervisning. 
 
 
Verv 
 
Det er mange verv som skal dekkes knyttet til lektorprogrammet og få fagdidaktikere å fordele dem 
på. 
 
Fakultetet skal ha et lektorutdanningsutvalg, der lederen er fagdidaktiker (i praksis en krysning 
mellom å være programstyreleder og være utdanningsleder). Vervet går på omgang, to år av gangen. 
Neste mann på listen er nestleder og vara. 
Instituttene skal være representert i utvalget. Det trenger ikke være en fagdidaktiker, men 
instituttene velger i praksis ofte det. 
 
Leder i lektorutdanningsutvalget er medlem i sentralt programråd for lektorutdanning på UiB. 
Det er også et sentralt praksisutvalg som skal ha MN-representasjon. Til nå har det også vært slik at 
ledervervet der har gått på omgang blant fakultetene. Leder sitter også i fakultetets studieutvalg. 
 
Det arrangeres også årlig 

Lektorutdanningskonferanse for alle involverte på UiB 
Forskningsdag for alle involverte på UiB 
Åpen dag 

som skal ha MN-representant i komiteen 
 
I tillegg en god del ad.hoc.-utvalg 
 
For alle disse vervene og komite for temadager opereres det med rotasjonslister, der fagdidaktikerne 
tar oppgaven etter tur. 



Lektor - opptak og oppstart 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Antall plasser i SO 40 40 40 35 35 35
Antall søkere totalt 304 354 327 413 416 400
Antall 1. pri-søkere 51 53 55 65 67 77
Antall JA 36 42 49 39 47 49
Antall start 30 37 45 33 40 44

PPU - antall startende 2021 2020 2019 2018 2017 2016 (Ikke dobbeltsjekket)
Med to realfag, dobbel MAT inkl 19 15 9 35
Dobbelt MAT 3 6 3 14
Ett realfag 2 0 1 6

Fagfordeling PPU
Biologi 3 2 2 7
Fysikk 5 1 1 8
Geofag 5 0 3 7
Kjemi 6 7 0 5
Matematikk 12 9 6 28
Naturfag 6 5 4 7

Lektorprogrammet - fullføring og frafall 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Antall plasser i SO 16 16 20 29 20 30 30 30 35 35 35 40 40
Antall start 15 23 20 33 23 31 34 43 44 40 33 45 37
Normert eller raskere 1 4 8 10 7 8 17 12 23 1
Pluss 1 sem 0 1 1 4 3 6 3 5
Pluss 2 sem 2 4 1 4 1 1 2 6
Pluss 3 eller mer 1 4 3 1 3

Frafall pr. V21 12 9 10 10 10 11 9 15 9 7 8 4 1

Andel normert 6,7 % 17,4 % 40,0 % 30,3 % 30,4 % 25,8 % 50,0 % 27,9 % 52,3 % 2,5 % 0,0 % 0,0 %
Andel normert med 60 oppgave 39,4 % 39,1 % 38,7 % Ikke sjekIkke sjekIkke sjekIkke sjekket for 60
Andel fullført totalt 26,7 % 56,5 % 50,0 % 63,6 % 52,2 % 58,1 % 64,7 % 53,5 % 52,3 % 2,5 % 0,0 % 0,0 %
Andel frafall pr. V21 80,0 % 39,1 % 50,0 % 30,3 % 43,5 % 35,5 % 26,5 % 34,9 % 20,5 % 17,5 % 24,2 % 8,9 % 2,7 %

28
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