
Møte i lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-
naturvitenskapelige fakultet 

Tid:  Onsdag 22. januar kl 1215-1400 
Sted:  Grupperom 1 i uetg. i Realfagbygget 

Medlemmer: 
Tom Klepaker (leder for utvalget) 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Bettina Søndergaard (Matematisk institutt)  
Matthias Stadler (Kjemisk institutt) 
Jorun Nyléhn (Institutt for biovitenskap) 
Chris André Lygre (student) 
Endre Lie (skolerepresentant)  
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap) 
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk) 
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi) 
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Drøftingssak 
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REFERAT

Lektorutdanningsutvalget ved Det matematisk-naturvitenskaplige 
fakultet 

Referat fra møte torsdag 14. november kl 10.15-12.00 

Til stede:
Tom Klepaker (leder for utvalget)
Johan Lie, vara for Mette Andresen (Matematisk institutt)
Matthias Stadler (Kjemisk institutt)
Jorun Nyléhn (Institutt for biovitenskap)
Kjetil Storli, vara for Chris André Lygre (student)
Endre Lie (skolerepresentant)
Kikki Kleiven (Institutt for geovitenskap)
Lars Petter Storm Torjussen (Institutt for pedagogikk)
Stein Dankert Kolstø (Institutt for fysikk og teknologi)

Forfall: 
Harald Walderhaug (visedekan) 
Erik Holst (skolerepresentant) 
Odd André Karlsen (representant for disiplinfagene) 

Fra administrasjonen: 
Marianne Jensen (sekretær) 

I Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent. Ingen saker til Eventuelt. 

II Godkjenning av referat fra møte 19. september 

Referatet ble godkjent. 

Sak 19/19 PPU deltid – videreføre/legge ned? 
Drøftingssak 

TK orienterte om saken. 

Innspill: 
• Noen som ikke stemmer helt i brevet fra PSYK når det gjelder antall plasser
• Ved omgjøring fra PPU til lektor må man være bevisst på konsekvenser at ressursbruk vil

flyttes fra fagdidaktikk til disiplinfag. En PPU-plass skal ha 50% didaktikk, en lektorplass
skal ha 10% didatikk

• Hvis ikke plasser omgjøres, risikerer vi å miste dem helt
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• Modellen vi nå har på PPU deltid er svært ressurskrevende. Hvis ikke man ønsker PPU
deltid lagt ned, må vi gå i dialog med PSYK for å justere modellen, f.eks. samkjøre noe
med PPU heltid (selv om vi har prøvd det før og det ikke har funket).

• Ser ikke på et eget PPU deltid-tilbud som ønskelig
• Skolene er mer fornøyd med lektorstudentene enn med PPU-studentene (mye er nok

knyttet til motivasjon), så hvis det er mulig å omgjøre er det ønskelig. Bør gripe
muligheten.

• Fra de tre kullene som har vært på PPU deltid har man erfaring både med de som kun
gjør det fordi de ikke får annen jobb og de som er ekte interesserte.

• Et moment i saken er at UiB har vært blant de strengeste i landet når det gjelder fagkrav
for opptak til PPU

• Nye krav som er mindre innholdsspesifikke, er i prosess for å bli godkjent og lagt ut på
nett.

• På lektor – har vi flere å ta av der?
• Ja, noe mer. Tror 45 plasser vil være innafor, men kanskje ikke så mye mer
• Problemet med for mange PPU-plasser har primært vært på HF
• Hva er et realistisk tall på antall realister på PPU?
• Når det gjelder kollisjoner i praksis for lektorstudenter: Vil økt antall kunne gi flere/færre

kollisjoner, f.eks. ved at lektorstudentene vil kunne utgjøre hoveddelen av
studentmassen i et emne og at undervisningen i emnet dermed lettere tilpasses praksis?

• Sannsynligvis ikke, da studentene er spredt på mange emner
• På HF har man klart å få en slik effekt på enkelte emner
• Ressursmessig håpløst på PPU deltid, men er faglig sett bra og studentene fornøyd. Gode

erfaringer med samarbeid om undervisning i pedagogikk og didaktikk
• Hadde vært gunstig å ha noen pedagoger som er mer fast knyttet til MN og de enkelte

didaktikkemnene
• Går inn for omgjøring. Bør stille som krav at frigjorte ressurser brukes innen samme felt,

f.eks. EVU mot skolen
• I praksis ingen ressurser å frigjøre, vi fagdidaktikere underviser mer enn andre/vi skal
• Tror ikke vi trenger å være bekymret for å miste ressurser
• Hva er et fornuftig tall på PPU?
• Legge ned eller fryse PU deltid?
• Hva er det laveste antall på PPU som vi synes er ok?
• Omgjøring er ikke egentlig saken nå, kun hva vi mener om nedlegging/frysing PPU deltid.

Må se mer på omgjøringsspørsmålet. 12 vil være for lite. Hadde f.eks. ca. 25 på infomøte
for noen uker siden.

• Kan omgjøring skje innomhus på UiB?
• KD må si ja til omgjøring fra PPU til lektor. Flytting av plasser mellom PPU heltid og deltid

kan gjøres innomhus på UiB

Konklusjon:  
LU ser ikke ut til å være interessert i at PPU deltid videreføres, men at det heller legges ned. 
Det er støtte for å omgjøre plasser til lektor. 
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Sak 20/19 Generiske ferdigheter 
Drøftingssak 

TK orienterte. Bruker ikke så mye tid på saken nå siden det er satt av tid til dette på 
seminaret 5. desember. 

Innspill: 
• Litt det samme som man jobber med i fagfornyelsen i skolen nå. Kanskje lurt å skjele

til dette? F.eks. tverrfaglighet
• Praksisemnene ikke kartlagt ennå. Hvordan jobbe med dem fram mot seminaret?
• Trenger/bør ikke være likelydende for parallelle emner. Studentene tar to. Heller

utfylle hverandre.
• Får vi kartleggingsresultatene?
• Ja, får de og matriser før 5. desember
• Tror kanskje det for vår del handler mest om synliggjøring
• Må skjele til andre emner. Mulig å forenkle, f.eks. se på hva som dekkes i matematikk

som fag 2 og tilsvarende. Kan vi legge vekk matrisen?
• Heller fokusere på vår profesjonsdel? Av typen «Dette er det som dekkes i denne

delen»
• Må forholde oss til matrisen til en viss grad. Lektorstudentene tar kanskje

disiplinemner i andre semester enn bachelorstudentene.
• Begrepet ferdigheter – innebærer det bare ferdigheter?
• Hva er bakgrunnen for at MN har satt i gang dette arbeidet?

Sak 21/19 Overføring av midler fra fakultet til Matematisk institutt – til 
Orienterings- og drøftingssakdisposisjon for Lektorutdanningsutvalget

MJ orienterte om saken og ba om innspill til bruk av midler: 

• Åpne for søknader om støtte?
• Bør knytte tettere bånd til veilederne i skolen. Realfagspartnerskapet har vært lite

aktivt
• Litt utfordrende å få folk til å stille. Tror ikke realistisk å tilby vikarstøtte for å få det

til.
• Har vært for dårlig oppmøte
• Mangler feltutstyr (geofag), kunne trengt midler til det
• Å kunne ha seminar ala 5. desember
• Viktig å være bevisst skillet: hva skal dekkes av instituttene som del av at de har

ansvar for emner, masteroppgaver og fagdidaktikere som ansatte og hva regnes som
fellesoppgaver/-tiltak som kan/bør dekkes av LU

• Mulig å tenke f.eks. 20 000,- satt av til årlig seminar og 10 000,- til en pott man kan
søke på

• Budsjettforslag for 2020 sendes på sirkulasjon for godkjenning

Sak 22/19 MAT101 eller MAT105 i lektorprogrammet? 
Vedtakssak 

3



REFERAT

TK orienterte om saken. 

Innspill: 
• God idé om studentene kan velge mellom MAT101 og MAT105. Fordel med mer

matematikk f.eks. i biologi
• Bra om de som har tatt R2 kan ta emne som bygger på det
• Geologi vil ikke ha krav om R2 om halvannet år
• Greit å skille lektorstudenter og BIO-studenter i første semester. Lektorstudentene

vil ha nytte av at alle har samme emne, MAT105.
• Bedre at lektorstudentene er fordelt på to emner (MAT111 og et av MAT101/105)

enn på alle tre.
• Ikke sikkert at MAT105 skal undervises. Avhengig av at programmene ønsker dette

emnet
• Like mange sp, bare ulike startnivå
• Burde lektorprogrammet holde på R2-kravet?
• Så lenge vi har søkere nok, ja
• Bra om et kull går sammen

Vedtak: 
LU ønsker at studenter som ikke har matematikk som fag 1 eller fag 2, tar MAT105 i første 
semester. MAT101 og MAT111 kan godkjennes som erstatning for MAT105 f.eks. for 
studenter som har emnet fra før eller av andre grunner ikke tar emnet i første semester.  
De som har matematikk som fag 1 eller 2 tar MAT111 som tidligere. 

Sak 23/19 Årshjul for lektorutdanningen 
Drøftingssak

TK orienterte kort om behovet for dette, men pga. knapp tid ble ikke saken videre diskutert. 

Sak 24/19 Lektorsenter 
Drøftingssak

Pga. knapp tid ble ikke saken diskutert, men MJ ba om at evt. innspill ble sendt til henne. 

III Orienteringssaker 
• Innspillsrunde fagfornyelsen programfag. Frist 2. desember.
• Forslag fra lektorstudent på Lektorutdanningskonferansen: Thea Bårdsen representerte MN-

studentene i paneldebatt på konferansen. Noen forslag fra henne:
Opprette L-emner, f.eks. KJEM110L, etter modell fra FARM110, der f.eks. en oppgave på
eksamen eller annen liten del gjøres lektorrelevant. Annen viktig effekt: Underviser og
institutt blir mer oppmerksom på at det er lektorstudenter på emnet.
Jevnlige møter for studenter på samme fag på tvers av kull
Mulighet for lektorstudenter i kjemi til å være med på å rydde til og fra øvelser i f.eks. i
KJEM110 for å være bedre rustet til å ha ansvar for utstyr/kjemikalier ute i skolen.

• Studiebarometeret. Svarfrist var 12. november. Lav svarprosent (35%)
• Samling med kull19-studentene 14. november kl 1600
• LU-seminar 5. desember
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• UiBs lektorutdanningskonferanse på Solstrand 17. og 18. februar

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

Sak på sirkulasjon desember 2019 

Sak 25/19 Budsjett 2020 
Drøftingssak

Som nevnt i sak 21/19 er midler LU tidligere har søkt om og fått dekket av MN-fakultetet nå overført 
til Matematisk institutt der de skal disponeres av LU. Rammen for 2020 er 350 000,-. Vedlagt er 
forslag til budsjett for 2020. 

I tillegg til disse midlene har vi pr. dags dato gjenstående 55 972,- på utstyrsprosjektet til 
Lærerværelset (resten av PEK-pengene). Det blir på oppfordring av studentene snart kjøpt inn noen 
flere lærebøker (ca. 6000,-). I tillegg er det behov for å oppgradere datautstyr på rommet. Her er en 
prosess i gang. Her vil vi prøve å få fakultetet til å dekke (noe av) utgiftene.  

Forslag til vedtak: 
LU vedtar budsjett for 2020. 

Vedlegg: Neste side

Referat: 

Vedtak: 

LU vedtar budsjett for 2020. 
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Overføring fra fakultet: 
I budsjettramme for 2010, sak 
09/14962, rammeøkning 50 000 
I egen overføring i 2019, sak 
18/14314, rammeøkning 300 000 

Fra 2020 350 000 

Fra 2022 
økes med 

44 000 

Fra 2023 
økes med 

65 000 
Felles lektorutdanning*
Hva

Programsensor - honorar - 20 000,- 25 000 
Nåværende programsensor har kontrakt 
ut 2021 

Programsensor - reiseutgifter 5000 
Nåværende programsensor har kontrakt 
ut 2021 

2 eksterne representanter i LU -
honorar 2*6000,- 14 000 Sitter ut 2021 
Lån av lab Amaile Skram 2000 Avtale ut 2023, 2019/232, 2017/14581 
Honorar Ines Rosef, Cape Town, 11
200,- 13 000 

Avtale for et år av gangen, avhengig av 
om studenter reiser 

Reise og opphold for
fagdidaktikerbesøk Cape Town 25 000 Avhengig av at studenter reiser 
Realfagssamarbeid - koordinator -
honorar 50 000,- 60 000 Avtale Jannecke Lampe ut 2020, 
Realfagssamarbeid - driftsmidler 15 000
Juleavslutning UiB 5 000 Hvert 4. år - 20 000,- 
Sommeravslutning UiB 5 000 Hvert 4. år - 20 000,- 
Lærarleikane - fagutvalget 6 000 
Lektorutdanningskonferanse UiB 70 000 
Lektorseremoni 30 000 
Diverse drift, f.eks. pizza, bevertning
programsensor, evt. vikarmidler for
eksterne i LU,… 25 000 
LU-leder på nasjonale LU/PPU-
konferanser 20 000
Tilrettelegging i forbindelse med
kortpraksis 
(ekstra grupper, e.l.) - utover det
instituttene bør stå for 5 000 
Årlig seminar for LU 25 000 

350 000 

* Instituttene dekker utgifter knyttet til egne emner og egne ansatte på linje med instituttets andre
ansatte, f.eks. dekker utgifter til deltagelse på konferanser, praksisbesøk,….. 
Denne potten går til fellestiltak, enten pålagt eller 
godkjent av LU. 
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Sak 1/20 Programsensorrapport 
Drøftingssak 

Programsensor gjennomført besøk H19 og har levert rapport der fokus er sammenheng i 
studiet, vedlegg 1. I rapporten har Gerd ført opp en del spørsmål til diskusjon/oppfølging. Vi 
ber om innspill til disse og til hvordan videre oppfølging kan skje. 
Når det gjelder behov for mer sammenheng mellom pedagogikk- og didaktikkundervisningen 
vil vi foreslå at pedagogene inviteres til et møte med didaktikerne for å diskutere dette. 

Sak 2/20 Generiske ferdigheter 
Drøftingssak 

I forbindelse med MNs prosjekt om generiske ferdigheter, har det blitt gjennomført en 
spørreundersøkelse om alle emner og resultatene er samlet i en matrise pr. 
program/studieretning, https://universityofbergen-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/birthe_gjerdevik_uib_no/EgbByxrmVnRKmKBxcdzX22sBv
QqoFYOvJS-RMcuvjcd_1Q?e=kXuOni. Det ble arbeidet med matrisene på seminar 5. 
desember og som oppfølging har didaktikerne blitt bedt om å fylle en forenklet matrise for 
sine emner, som viser hovedtrekk når det gjelder generiske ferdigheter, samt evt. forslag til 
endringer endringer i emnebeskrivelse. Det ble også bedt om innspill til evt. endringer i 
emnebeskrivelser for praksis for å synliggjøre genetiske ferdigheter bedre. Vedlagt er det 
som så langt er meldt inn, vedlegg 2. 
Lars Petter er spurt om å gi en muntlig gjennomgang av hovedtrekk når det gjelder generiske 
ferdigheter for pedagogikkemnene.  

• Er det ønskelig med endringer i emnebeskrivelsene for fagdidaktikk, praksis og
pedagogikk for å synliggjøre generiske ferdigheter mer?  I så fall hvilke?

• Hvilke generiske ferdigheter vil vi be disiplinemnene om å arbeide mer med/synliggjøre i
emnebeskrivelser? Basert på innspillene sender vi brev til praksisutvalg og aktuelle
institutter.

De sentrale elementene i emnebeskrivelsene for fagdidaktikkemnene og praksisemnene er 
tilgjengelig i en samle oversikt hhv på  
https://org.uib.no/laererutdMN/LU-MN/2020/220120/Utdrag emnebeskrivelser DID.xlsx  
https://org.uib.no/laererutdMN/LU-MN/2020/220120/Utdrag emnebeskrivelser praksis.xlsx 

• Bør det gjøres endringer i studieplanen, https://www.uib.no/studier/MAMN-LÆRE/plan,
for å synliggjøre generiske ferdigheter? Arbeid med studieplan følges opp på neste møte.

Sak 3/20 Ønske om endringer i emnebeskrivelser – vårens frist 
Drøftingssak 

Det kan meldes inn endringer for MN-emner to ganger i året. På våren (fakultetets frist er 1. 
mars) kan det meldes inn små endringer, som gjelder fra påfølgende semester. På høsten 
(fakultetets frist er 1. oktober) for små og store endringer. De store gjelder fra høsten etter. 
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Forskjell på store og små endringer: 
https://wikihost.uib.no/matnat/images/e/ea/Store_og_sm%C3%A5_studieplanendringer.do
c.  

Endringer i emnebeskrivelser bør drøftes i LU dersom endringene kan ha betydning for 
helheten/andre emner. Instituttet som eier emnet skal godkjenne endringen og sende til 
fakultetet innen fristen. Emneansvarlig har ansvar for at foreslåtte endringer blir behandlet 
på instituttet. 

I tillegg til endringer knyttet til generiske ferdigheter, kan det meldes inn endringer i 
obligatoriske krav, vurderingsform,….. 

Noen som planlegger endringer utover det som er knyttet til generiske ferdigheter? 

Sak 4/20 Emneevaluering/egenvurdering – felles ordning? 
Drøftingssak 

UiB har oppdatert sitt kvalitetssystem, vedlegg 3. 
Sentrale elementer som inngår: 

• Kort egenvurdering av emner (nytt). Hver gang emnet undervises. Frist for V19 og
H19-emner er 3. februar 2020.

• Emneevaluering hvert 3. år. (som tidligere). LU har allerede rotasjonsplan for
didaktikkemnene:
«Plan for emneevaluering for perioden H17-V20:
H17: NATDID10-P, MATDID220
V18: NATDID220/220-P, MATDI220-P, BIODID220/220-P, KJEMDID220/220-P
H18: NATDID210
V19: NATDID212-P, PHYSDID220/220-P
H19: NATDID211, MATDID210/210-P, MATDID230-P
V20: GEOVDID220/220-P, MATDID240-P

Gjentas så fra H20.»
• Programevaluering hvert 5. år (som tidligere). LU sist gang V16, neste gang V21.

Et forslag: Lage et system for dette for didaktikkemnene med noen felles spørsmål for alle 
didaktikkemnene som sendes elektronisk ut til studentene hvert semester/år. Den enkelte 
kan supplere med mer spesifikke spørsmål for sitt emne hvis ønskelig, eller utvide med 
andre former for studentevaluering. Svarene på fellesspørsmålene kan være grunnlag både 
for kort egenvurdering og den 3-årige emneevalueringen. 

Vi ber om innspill på forslaget og andre kommentarer til det nye systemet. Dersom interesse 
for et fellessystem, foreslås det at 2-3 didaktikere går sammen om å lage felles spørsmål.  

Sak 5/20 Praksisbesøk – ønske om innspill til arbeidsgruppe 
Drøftingssak 

SDK er MNs representant i en arbeidsgruppe som ser på ordning med praksisbesøk og evt. 
komme opp med alternativer til dagens ordning. Han ønsker innspill på noen av temaene 
som diskuteres. Se vedlegg 4. 
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Sak 6/20 LU-seminar i 2020 
Drøftingssak 

I budsjettet satte vi av midler til et LU-seminar i 2020. 

Er det noen tidsperiode på året som passer bedre enn andre? 
Ønskelig med endags- eller todags-seminar? 
Hva kan være aktuelle tema? 

III Orienteringssaker 
• Tall på fullføring og frafall lektor, vedlegg 5
• Omdisponering av studieplasser, brev fra SA, vedlegg 6
• Lektorsentergruppen – MJ orienterer om status
• Åpen dag 10. februar
• Samarbeidsavtale mellom instituttene må oppdateres i løpet av 2020, vedlegg 7
• Planer om besøksrunde til instituttene i løpet av våren 2020
• Ny fast ansatt fagdidaktiker i matematikkdidaktikk - Bettina Søndergaard
•
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NATDID211: Matthias Vektlegging i emnet 
(Ikke vektlagt, noe, mye)

Nivå (Innføre, Forsterke, 
Mestre)

Læringsutbyttebeskrivelse (eksisterende eller forslag)

Informasjonskompetanse og etikk mye forsterke (del av eksamen) aktuell kompetanse: finne frem informasjon til utvalde 
naturfagelege emne og vurdere relevansen

Kildekritikk, kildeforståelse, plagiat
Litteratursøk
Referansehåndtering
Vitenskapelige tekster
Muntlig og skriftlig kommunikasjon mye forsterke/mestre
Anvende et presist naturfaglig språk med 
klar begrepsbruk og tydelig argumentasjon

mye ny mål under ferdigheter: kan drøfte en avgrenset 
fagdidaktisk problemstilling basert på egne erfaringer og 

Sjangerkrav og IMRaD-formatet som basis 
for vitenskapelig kommunikasjon
Muntlig kommunikasjon mye
Samarbeid noe (diskuterer 

utfordringer)
aktuell Kompetanse: bruke forskning og egne erfaringer 
til å forbetre undervisningssekvensar i samspel med sine 
med-studentar

Samhandling, ansvar og rettigheter i gruppe
Problemløsningsoppgaver og mindre 
prosjekter i grupper
Prosjektarbeid i grupper

VEDLEGG 2
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NATDID220: Tom Vektlegging i emnet 
(Ikke vektlagt, noe, mye)

Nivå (Innføre, Forsterke, 
Mestre)

Læringsutbyttebeskrivelse (eksisterende eller forslag)

Informasjonskompetanse og etikk
Kildekritikk, kildeforståelse, plagiat noe forsterke kan nytte forskingsbasert kunnskap saman med eigne 

erfaringar frå praksis til å grunngje val av arbeidsmåtar i 
naturfag

Litteratursøk noe mestre kan nytte forskingsbasert kunnskap saman med eigne 
erfaringar frå praksis til å grunngje val av arbeidsmåtar i 
naturfag

Referansehåndtering noe mestre kan nytte forskingsbasert kunnskap saman med eigne 
erfaringar frå praksis til å grunngje val av arbeidsmåtar i 
naturfag

Vitenskapelige tekster
Muntlig og skriftlig kommunikasjon
Anvende et presist naturfaglig språk med 
klar begrepsbruk og tydelig argumentasjon

mye mestre utvikle skriftleg og munnleg kommunikasjon hos elevar 
som verkemiddel for læring og formidling av kompetanse

Sjangerkrav og IMRaD-formatet som basis 
for vitenskapelig kommunikasjon
Muntlig kommunikasjon mye mestre utvikle skriftleg og munnleg kommunikasjon hos elevar 

som verkemiddel for læring og formidling av kompetanse

Samarbeid
Samhandling, ansvar og rettigheter i gruppe noe forsterke NY: Generelle ferdigheter: Studenten kan samarbeide om 

problestillingar knytt til undervisning og læring

Problemløsningsoppgaver og mindre 
prosjekter i grupper

mye mestre NY: Generelle ferdigheter: Studenten kan samarbeide om 
problestillingar knytt til undervisning og læring

Prosjektarbeid i grupper
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BIODID220: Jorun Vektlegging i emnet 
(Ikke vektlagt, noe, mye)

Nivå (Innføre, Forsterke, Mestre) Læringsutbyttebeskrivelse (eksisterende eller forslag)

Informasjonskompetanse og 
etikk

Brukes i alle mappetekster = 
regnes som mye

Ingen endring, dette er allerede inne. Basert på det de kan, 
videreutvikler der det trengs, ikke spesifikk undervisning om men 
bruk, og vi tar det opp dersom nødvendig. Ønsker at dette er på 
plass før start, vet at for mange er det slett ikke det, tar tak i 
mangler som viser seg. 

Kildekritikk, kildeforståelse, 
plagiat

Mye Mestre før de begynner er ønsket, forsterke er 
realiteten! Erfaringsmessig kan mange 
studenter ikke dette når de begynner på 
master.

Litteratursøk Mye Mestre før de begynner er ønsket, forsterke er 
realiteten! Erfaringsmessig kan mange 
studenter ikke dette når de begynner på 
master.

Referansehåndtering Mye Mestre før de begynner er ønsket, forsterke er 
realiteten! Erfaringsmessig kan mange 
studenter ikke dette når de begynner på 
master.

Vitenskapelige tekster Mye Mestre før de begynner er ønsket, forsterke er 
realiteten! Erfaringsmessig kan mange 
studenter ikke dette når de begynner på 
master.

Muntlig og skriftlig 
Anvende et presist 
naturfaglig språk med 

Mye Forsterke/mestre. Mestre er ønsket, men 
realiteten er stor variasjon. Spørs hvor man 

Skriftlig og muntlig kommunikasjon er allerede inne i 
læringsutbyttebeskrivelsen i tilstrekkelig grad.

Sjangerkrav og IMRaD-
formatet som basis 

IMRaD benyttes ikke, vi 
skriver andre typer tekster i 

Muntlig kommunikasjon Mye Mestre. 
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Samarbeid En ny modul om samarbeid er utviklet og testet ut en gang (høst 
2019), men jeg har ikke tenkt å endre læringsutbyttebeskrivelsen 
foreløpig - avventer og ser hva som skjer med 
bachelorprogrammene. Vil ha modulen fleksibel og tilpasse den til 
eventuelle endringer de tre første årene. Ingenting skal dessuten 
ut, men et kulepunkt skal etterhvert inn under ferdigheter eller 
generell kompetanse.

Samhandling, ansvar og 
rettigheter i gruppe

Mye Forsterke er realistisk Å jobbe i en gruppe og få et produkt er ikke det samme som å 
jobbe godt i en gruppe, og med ulike personer, forstå ulike former 
for gruppedynamikk, lage oppgaver som fungerer godt i ulike 
grupper, sette sammen gode grupper, forstå faktorer som kan 
bety noe for at gruppe fungerer godt eller ikke så godt

Problemløsningsoppgaver og 
mindre 
prosjekter i grupper

Mye Forsterke er realistisk

Prosjektarbeid i grupper Noe (fordi mesteparten er 
mindre prosjekter, men det 
kan hende andre ville sagt 
"mye")

Forsterke er realistisk
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KJEMDID220: Matthias Vektlegging i emnet 
(Ikke vektlagt, noe, mye)

Nivå (Innføre, Forsterke, 
Mestre)

Læringsutbyttebeskrivelse (eksisterende eller forslag)

Informasjonskompetanse og etikk mye mestre (er målet)
Kildekritikk, kildeforståelse, plagiat
Litteratursøk
Referansehåndtering
Vitenskapelige tekster ny under generell kompetanse: kan fremstille ideer fra 

vitenskapelige tekster og deres betydning for 
Muntlig og skriftlig kommunikasjon mye mestre (er målet)
Anvende et presist naturfaglig språk med 
klar begrepsbruk og tydelig argumentasjon
Sjangerkrav og IMRaD-formatet som basis 
for vitenskapelig kommunikasjon

noe

Muntlig kommunikasjon
Samarbeid mestre (er målet) mer aktuell i praksis?
Samhandling, ansvar og rettigheter i gruppe
Problemløsningsoppgaver og mindre 
prosjekter i grupper

mye

Prosjektarbeid i grupper ikke aktuell
aktuell generell ferdighet som dekker kommunikasjon og 
samarbeid: kan drøfte sentrale utfordringer i 
kjemiundervisningen med kollegaer og bidra til 
fagdidaktisk utvikling
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From: Erik Holst <Erik.Holst@vlfk.no>  
Sent: Thursday, January 16, 2020 8:50 AM 
To: Marianne Jensen <Marianne.Jensen@uib.no> 
Subject: SV: Oppfølging av seminaret om generiske ferdigheter 

Hei Marianne! 

Jeg fant det vanskelig å reflektere over emnebeskrivelsene helt alene…dette er bedre ansikt til ansikt, 
men jeg har da et innspill: 
LAPRA102 – 8.semester vs Læringsutbytte/kunnskaper: 

Har kunnskap om skulen sine sentrale styringsdokument, reglement, etc… 
Mine tanker om dette var at studentene burde ha større kunnskap om dette FØR 8. semester og at 
mye av dette er tatt i LAPRA101 (7.semester) og heller repetert i 8. semester og etablert til mer enn 
«å ha kunnskap om». 
Alle emner vs Oblig: 

«100 % obligatorisk oppmøte» 
Burde være unødvendig, men jeg skjønner at det står der. 

Ikke mer foreløpig, men i refleksjonsdialog med andre kan dette endre seg. 

Hilsen Erik 

22



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

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

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

Postadresse 
Postboks 7803 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Realfagbygget, Allégt. 41 
Bergen 

Saksbehandler 
Birthe Gjerdevik 
55583488 

side 1 av 3

Kjemisk institutt 
Institutt for biovitenskap 
Geofysisk institutt 
Institutt for informatikk 
Institutt for fysikk og teknologi 
Institutt for geovitenskap 
Matematisk institutt 

Studiekvalitetssystemet - oppfølging av egenvurderinger 2019, plan 
for emneevalueringer og programevalueringer 
Som fakultetet tidligere har informert om har UiB etablert et nytt studiekvalitetssystem. Som 
del av dette nye systemet følger det en del oppfølgingsoppgaver til fakultetene og 
fagmiljøene. Dette brevet inneholder fire bestillinger til instituttene:  

1. Emneevaluering i Studiekvalitetsbasen
2. Utarbeide plan for emneevalueringer
3. Egenvurderinger for vår og høst 2019
4. Programevalueringer vår 2020

 Emneevalueringer i Studiekvalitetsbasen  
I 2021 skal NOKUT evaluere UiB sitt kvalitetssystem, og det er derfor viktig at 
kvalitetsarbeidet som blir gjort også blir dokumentert. Det innebærer at instituttet må legge 
inn alle gjennomførte emneevalueringer (hvert 3 år) inn i Studiekvalitetsbasen. Dette gjelder 
både emneevalueringer som har vært gjennomført, og som blir gjennomført framover.   

Det skal i løpet av 2020 utvikles et nytt system som dekker de behovene vi har for et 
dokumentasjonssystem som skal erstatte studiekvalitetsbasen.  

Fakultetet ber om at alle institutt sjekker at deres emneevalueringer er registrert i 
Studiekvalitetsbasen, og gir tilbakemelding til fakultetet innen 28. februar 2020.  

Utarbeide plan for emneevalueringer  
Ordningen for evaluering av emner minst hvert tredje år og studieprogram minst hvert femte 
år videreføres i det nye kvalitetssystemet, men det stilles fra 2019 tydeligere krav til innholdet 
i og oppfølgingen av disse evalueringene. Alle emner som det undervises i skal evalueres 
minst hvert 3. år.  

Referanse Dato 

2019/2978-BIG 09.12.2019 

V E D L E G G  3

23

https://kvalitetsbasen.app.uib.no/


side 2 av 3 

Programstyret må utarbeide en plan for hvilke emner som skal evalueres når, slik at alle 
emner evalueres minst hvert tredje år. I de tilfeller der instituttet administrerer emner som 
ikke inngår i egne studieprogram må ansvaret delegeres til et programstyre ved instituttet, 
slik at emnet inngår i tidsplanen.  

Fakultetet ber om at hvert institutt melder inn en plan for 3- årig evaluering av alle emner 
instituttet er ansvarlig for innen 16. mars 2020.   

Første evaluering skal gjennomføres ved utgangen av vår 2020. Mal for emneevaluering vil 
sendes ut i god tid før dette.   

Egenvurderinger for vår og høst 2019  
Som tidligere informert om i 19/2978-4 skal emneansvarlig levere en kort egenvurdering på 
alle emner som ble undervist vår 19 og som undervises høst 19. Frist for emneansvarlige var 
15. september 2019. For emner som undervises høst 19 er frist for emneansvarlige å levere
egenvurdering 1.februar 2020. Vi ber alle institutt sende ut skjema for egenvurdering til
sine emneansvarlige, også dersom noen ikke har levert egenvurdering for vår 19.
Egenvurderingene skal benyttes av programstyret og instituttet når de skal levere
egenvurdering og studiekvalitetsmelding.

Emner som inngår i andre studieprogram må enten sendes til instituttet, eller 
administrativt ansvarlig ved studieprogrammet må gis tilgang til svarene i skjemaker. 

Se mer informasjon om egenvurderinger og rutiner for dette i tidligere utsendt brev 19/2978-
4.Hvert institutt må opprette eget skjema i skjemaker. Ta kontakt dersom det er behov for
assistanse.

Instituttet må sørge for at alle emneansvarlige har levert egenvurdering for både vår 
og høst 2019 innen 3. februar 2020. 

Som det er beskrevet i kvalitetssystemet (se vedlagte notat) skal programstyret utarbeide en 
kort årlig egenvurdering av programmet(/ene) til instituttledelsen innen 1. mars. Det skal tas 
utgangspunkt i egenvurderingene fra de emneansvarlige. Dersom  
resultater fra Studiebarometeret og/eller andre undersøkelser viser behov for oppfølging,  
skal dette fremgå av egenvurderingen, sammen med en plan for oppfølging. Dette skal  
også inkludere tilbakemeldinger fra ekstern fagfelle (tidligere programsensor). 
Ettersom programstyrer og institutt i forbindelse med prosjektet Generiske ferdigheter skal 
levere studieprogramkart og planer for studieprogrammet innen 1. mars vil en del av denne 
informasjonen også kunne inngå i egenvurderingen.   

Fakultetet vil sende ut egen bestilling til egenvurdering fra programstyrer og 
studiekvalitetsmelding fra instituttet i januar.  

Plan for programevalueringer 
Plan for programevaluering de neste fem årene er tidligere sendt ut på sak 19/2978-6. UiB 
skal utarbeide en mal for programevaluering, samt saksbehandlingsrutiner og frister. Dette 
sendes til instituttene tidlig neste semester.   

24



side 3 av 3 

Programmene som skal levere programevaluering vår 2020 er følgende: 

Vår 2020 Bachelor kjemi   Kjemisk institutt 
Vår 2020 Master kjemi   Kjemisk institutt 
Vår 2020 Bachelor nanoteknologi Kjemisk institutt 
Vår 2020 Master nanovitenskap   Kjemisk institutt 
Vår 2020 Bachelor i geovitenskap Institutt for geovitenskap 
Vår 2020 Bachelor i geofysikk   Institutt for geovitenskap 
Vår 2020 Master i geovitenskap   Institutt for geovitenskap 

Programsensor - Ekstern fagfelle  
I det nye kvalitetssystemet blir programsensor benevnt som ekstern fagfelle, og har et noe 
endret mandat. Se vedlagte notat om kvalitetssystemet. Fakultetet kommer tilbake med 
endret mandat, rutiner og satser for honorar for eksterne fagfeller.  

Håndbok/nettside for det nye kvalitetssystemet utarbeides av Studieadministrativ avdeling og 
vil bli distribuert i løpet av vår 2020.  

Vennlig hilsen 

Ingrid Christensen 
seksjonssjef  

Birthe Gjerdevik 
rådgiver 
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Utdanningskvalitet ved UiB 

Kvalitetssystemet skal sikre at UiB overholder kvalitetsforskriftens og tilsynsforskriftens bestemmelser om: 

 krav til det systematiske kvalitetsarbeidet (tilsynsforskriftens § 4-1),
 at det er på plass ordninger for systematisk å kontrollere at alle nye og eksisterende studietilbud

tilfredsstiller kravene i kvalitetsforskriftens § 3-1 til § 3-4 og kapittel 2 i studietilsynsforskriften.
 at kunnskapen fra kvalitetsarbeidet skal brukes til å videreutvikle kvaliteten i studietilbudene.

Kvalitetsarbeidet skal kunne dokumenteres, og det skal være forankret i strategien og ledelsen ved
institusjonen. (https://www.nokut.no/utdanningskvalitet/systematisk-kvalitetsarbeid-og- 
kvalitetsutvikling/)

Gjennom kvalitetsarbeidet skal universitetet bidra til å fremme en kvalitetskultur blant ansatte og studenter. 

Målet med kvalitetsarbeidet er å bidra til at studentene oppnår læringsutbyttet. Det er derfor vesentlig at 
institusjonene gjennom kvalitetsarbeidet vurderer i hvilken grad studentene faktisk oppnår det intenderte 
læringsutbyttet. 

Kvalitetssystemet 

Ved UiB er det to overordnede prosesser som til sammen sikrer at kvaliteten i utdanningene 
videreutvikles og at de støtter de kravene som stilles til akkrediterte studietilbud. 

Årlig gjennomgang av utdanningskvaliteten 

Det ene er prosessen som fører til universitetets årsrapport for utdanning. Dette er en årlig gjennomgang av 
utdanningskvaliteten gjennom årlige egenvurderinger på emnenivå, programnivå, institutt- og fakultetsnivå. 
Egenvurderingene ligger til grunn for de årlige dialogmøtene mellom fakultetsnivå og institusjonsledelsen, som 
munner ut i UiBs samlede årsrapport. Formålet er å ha et løpende fokus på utdanningskvalitet på alle nivåer, og å 
følge opp med fortløpende der det er sviktende kvalitet. Denne prosessen skal også fange opp status når det 
gjelder UiBs krav og målsettinger knyttet til kvalitetsarbeid satt i handlingsplan for utdanningskvalitet osv. 

Det skal rapporteres på kalenderår. 
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Skisse over saksgang 

1. Emneansvarlige leverer en kort årlig egenvurdering av emnet til programstyret. Hovedfokus
i egenvurderingen skal være umiddelbare behov for justeringer i gjennomføringen av emnet.
Se mal for egenvurdering. Egenvurdering skal leveres senest 1. februar/15. september.
Egenvurderingen skal distribueres til alle programstyrer som benytter emnet i sitt
studieprogram.

2. Programstyret utarbeider en kort årlig egenvurdering av programmet(/ene) til
instituttledelsen. Det tas utgangspunkt i egenevalueringene fra de emneansvarlige. Dersom
resultater fra Studiebarometeret og/eller andre undersøkelser viser behov for oppfølging,
skal dette fremgå av egenevalueringen, sammen med en plan for oppfølging. Dette skal
også inkludere tilbakemeldinger fra ekstern fagfelle (tidligere programsensor).
Programstyrets egenvurdering skal leveres senest 1. mars

3. Instituttledelsen utarbeider en kort årlig egenvurdering til fakultetsledelsen.
Innhold: Vurdering og plan for oppfølging av programstyrenes egenevalueringer, vurdering
av instituttets gjennomføringstall som har konsekvenser for instituttenes økonomi.
Instituttets vurdering danner grunnlaget for dialog med fakultetet. Frist 1. april

4. Fakultetsledelsen gjennomfører dialogmøter med instituttene
med utgangspunkt i egenvurderingene. Referater fra dialogmøtene med instituttene danner
fakultetets egenvurdering med planer for oppfølging av studiekvalitet.
Dialogmøtegjennomføres i juni.

5. Universitetsledelsen gjennomfører dialogmøter med fakultetene
med utgangspunkt i fakultetenes egenvurderinger. Dialogmøtet gjennomføres i september.

NB! Datoer kan bli justert! 

Ekstern fagfelle  
Alle studieprogram skal ha oppnevnt en eller flere eksterne fagfeller. Fakultetet oppnevner ekstern fagfelle etter 
anbefaling fra fagmiljøene.  

Ekstern fagfelle skal gjennomføre årlig fagfellevurdering av hele eller deler av studieprogrammet, etter bestilling 
fra programstyret. Fagfellevurderingene er sentrale i arbeidet med programevalueringene og reakkreditering av 
program. Fagfellen kan også bidra i den treårlige evalueringen av emner.  
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Fagfellevurderingen inngår i det kontinuerlige og periodiske kvalitetsarbeide gjennom årlig rapportering til 
programstyrene, og gjennom deltakelse i UiBs Studiekvalitetskomitè når vedkommende fagmiljø søker om 
oppretting av nye studietilbud. Fagfellerapporten skal lagres i Studiekvalitetsbasen sammen med informasjon 
om tiltak for oppfølging.  

Reakkreditering av eksisterende studietilbud 

Den andre prosessen innebærer at vi gjennom emne- og programevalueringer skal sikre at 
studietilbudene tilfredsstiller de kvalitetskravene som går fram av nasjonale krav til akkreditering. 
Nasjonale krav er i denne sammenhengen i kvalitetsforskriften, studietilsynsforskriften og i 
nasjonale rammekrav i utdanningene der dette finnes. 
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1. Alle emner som det undervises i skal evalueres minst hvert 3. år.
Programstyret lager en plan for hvilke emner som skal evalueres når. Emneansvarlig står
sammen med studieadministrasjonen for planlegging og gjennomføring av evalueringen. I
de tilfeller der instituttet administrerer emner som ikke inngår i egne program må ansvaret
delegeres til et programstyre ved instituttet.

Emneansvarlig har ansvar for at det gjennomføres emneevaluering, herunder analysere og følge opp 
resultatene, inklusive utarbeide forslag til forbedringstiltak. 

Emneevalueringer skal minst omfatte: 

 omtale av arbeidet med oppfølging av tidligere evalueringer
 studentevaluering og andre evalueringer som er relevante for emnet
 erfaringer fra seminarledere
 studiepoengproduksjonen på emnet
 strykprosenten på emnet
 eventuell fagfellevurdering
 vurdering av samsvar mellom emnets læringsutbyttebeskrivelse og undervisnings-,

lærings og vurderingsformer
 en vurdering av om framdrift og opplegg for emnet er i samsvar med de fastsatte målene

Programstyret kan be om vurdering av andre forhold, for eksempel om hvordan emnet fungerer i 
andre studieprogrammer. 

Det utarbeides en rapport fra emneevalueringen, som leveres programstyret og ansvarlig institutt. 
Rapporter om emner som inngår i tverrfakultære studieprogram, skal behandles av 
programstyret. 

Emneevalueringene må sendes til alle studieprogrammene som bruker emnet. Dette følges opp av 
studieadministrasjonen på instituttet som eier emnet. 

2. Alle studieprogram skal evalueres minst hvert 5. år. Programevalueringen og oppfølgingen
av disse, ivaretar kravet om systematisk kontroll av eksisterende studieprogram.
Programstyret er ansvarlig for gjennomføring av programevaluering, fakultetet setter opp
tidsplan hvor når programmene skal evalueres.

Programevalueringen skal minst omfatte: 

 en vurdering av om forutsetningene i studietilsynsforkriftens § 4-1 (3) er dekket i
studieprogrammet.

En egenvurdering av: 

 Gjennomføring, frafall, kandidatproduksjon
 Læringsmiljø
 Begrunnelse for sammensetning av emner, og for valg av for undervisnings- og

vurderingsformer

Hvordan sikres: 

 Arbeidslivskontakt
 Praksis
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 Internasjonalisering
 Læringsutbyttet i tråd med NKR
 Hvordan er innspill fra ekstern fagfelle fulgt opp i perioden

Programstyret kan vedta hyppigere evaluering ved behov. 

Programstyrene har ansvar for å gjennomføre programevalueringene, og det er delegert til 
fakultetet selv å godkjenne disse. Godkjenning innebærer en stadfesting av at det pågår et 
kontinuerlig og systematisk arbeid for å utvikle kvaliteten i programmet, og av at kravene i NOKUTs 
tilsynsforskrift er innfridd (reakkreditering). 

Fakultetet vil etablere en studiekvalitetskomité på fakultetsnivå som skal gjennomgå og å vurdere 
programevalueringene, og gi sin anbefaling om reakkreditering av studieprogrammene, før disse går 
til videre endelig behandling i fakultetsstyret. 
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Noen tanker fra Dankert som jeg har spilt inn til arbeidsgruppe for praksisbesøk på bakgrunn av 
diskusjoner i arbeidsgruppen samt egne tanker. 

 Målet er å øke kvaliteten på studentenes læring knyttet til praksisbesøk. 

Tilrådinger for praksisoppfølging 

(skissert av Dankert 9. januar, håper noen punkt kan slettes siden det er litt mange nå) 

Organisatoriske rammer for praksisbesøk 

• Ønske fra de fagdidaktiske fagmiljøene om å opprettholde tre fagdidaktiske besøk.
Hver student må få minimum ett fagdidaktisk undervisningsbesøk i hvert av sine to fag,
og oppfølging over to semestre i minst ett av fagene.

• Dette gir rom for å avdekke behov for ekstra oppfølging hos studenter hvor
praksisveileder har høy terskel for å gi melding om uro. Fagdidaktikere forventes
også å ha supplerende og forskningsbaserte perspektiv på undervisning som
krever oppfølging over tid.

• Alle studenter må ha minst et praksisbesøk fra pedagogikk. Dette kan anta ulike
former, men må være tett knytt til den enkelte student sin undervisning og tenkning.

• Delte meninger blant pedagogene å overføre mer ansvar til veilederne.

• Praksisbesøk skal alltid varsles i forkant.
• Normalt overværes en hel skoletime der studenten har hovedansvaret. Når det er to
eller flere studenter i samme fag og timeplanen har flere timer etter hverandre i faget,
bør en etterstrebe å besøke flere studenter samme dag.
• Opprette en mappe med et regneark i Office365 med oversikt over alle studenter,
hvor besøk kan plottes inn ettersom avtalene settes opp. Gi alle som besøker tilgang.

Kommunikasjon med praksisfeltet 

• I epost til praksisveileder bør den som skal ha praksisbesøk synliggjøre at epost kan
brukes som kanal (i tillegg til kontakt med praksiskontoret) knyttet til studentens praksis
og fremdrift.

• For eksempel avlutte epost med: “Generelt må du gjerne kontakt hvis det
dukker opp spørsmål knyttet til studentens fremdrift eller annet. Det er dere
veiledere som får best innsikt i studentens behov for ekstra støtte. “

• Oversikt over hvem som kommer på praksisbesøk bør ligge åpen på vevsidene til
UiB.

• Detter gjør at praksisveiledere og studenter kan ta kontakt for å gi
informasjon, stille spørsmål, og ta kontakt for å få best mulig oppfølging mellom
to praksisbesøk

Kommunikasjon i forkant av praksisbesøk 

VEDLEGG 4
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• Mail direkte til praksisveileder. Kopi til student og evt. skolens kontaktperson
• Kommunisere forventninger (utfylt veiledningsdokument i forkant eller når en møtes
begrunne valg av tema, delta aktivt i samtalen, m.m.)
• Kommunisere forventninger til deltagelse fra medstudenter i etterveiledningen.

Gjennomføring av skolebesøk - Førveiledning 

• Utarbeide en mal med aktuelle tema for førveiledning

• Stikkordsliste: Etterspørre plan for timen, kontekst for dagens time, tema
studenten ønsker fokus på i samtalen i etterkant av timen, observasjoner alle
(inkludert medstudenter) skal ha et blikk for i timen som grunnlag for samtalen i
etterkant.

Gjennomføring av skolebesøk - Under studentens undervisning 

• Den som besøker timen skal ikke blande seg inn i undervisningen uten å ha blitt
spurt
• Den som besøker timen kan gjerne gå rolig rundt og gjøre diskre observasjoner når
det ikke er fellesaktiviteter.

Gjennomføring av skolebesøk - Etterveiledning 

• Det bør foreligge en liste med tema som oppfordrer til og legitimerer at visse sentrale
tema tas opp i løpet av etterveiledningen.

• Studentens observasjoner i timen: Hva ble aktualisert? Hvordan opplevde
studenten selv timen? Hvilke observasjoner kan være lærerikt å diskutere
nærmere?
• Tema studenten ønsket veiledning på, inkludert nye tema aktualisert av
timen
• Mulige innsikter fra timen angående tilpasset opplæring for alle.
• Utfordre studenten til å begrunne tema og aktiviteter i lys av skolefagets og
skolens formål.

• Alle studentene oppsummer ting de ser de kan ta med seg fra innholdet i
læringssamtalen (veiledningssamtalen).
• Veien videre, fokusområder.
• Egnethet («bekymringsmelding») og rapportering som godkjent eller med
oppfølgingsbehov

• For å fremme refleksjon og aktiv dialog bør studentene utfordres til å dele egne
observasjoner og refleksjoner om mulige årsaker, konsekvenser og alternativer
• For å fremme læring og refleksjon hos all bør normalt alle deltagende studenter
utfordres til innspill før veileder og den som er på besøk veileder gir sine kommentarer
på det enkelte tema.

Oppfølging av skolebesøk 

• For å fremme læring gjennom konsolidering bør studentene skrive en obligatorisk
oppsummering av innsikter de vil ta med seg fra etterveiledningen.
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• Forslagsvis med tydeliggjøring av noe de begynner å få tak på og noen
utfordringer de vil jobbe systematisk med fremover.
• Oppsummeringen skal sendes til veileder, til den som var på praksisbesøk, og
til den neste som kommer på praksisbesøk når dette er aktuelt.
• Den som var på praksisbesøk skal lese og godkjenne oppsummeringen og kan
kreve forbedring av teksten hvis den er lite utfyllende.

• Kravet til skriving av oppsummering må legges inn som oblig i FS
(gjennomført/ikke gjennomført).

Oppfølging av første langpraksis 

• Studentene bør etter første langpraksis skrive en refleksjonsrapport som de tar med
seg til neste praksisperiode.

• Refleksjonsrapporten bør legge frem kompetanser student og veiledere
mener studentene er kommet langt med, og kompetanseområder som
studenten trenger å utvikle videre i neste praksisperiode.
• Refleksjonsrapporten bør begrenses til mellom 300 og 500 ord

• Refleksjonsrapporten bør være en obligatorisk aktivitet (dvs uten karakter)
og kan for eksempel vurderes av den som hadde det siste praksisbesøket på
første langpraksis.
• Refleksjonsrapporten må legges inn som en oblig i FS (gjennomført/ikke
gjennomført).

Opplæring av nye fagansatte som skal ha praksisbesøk 

• Opplæring av nye fagansatte som skal foreta praksisbesøk må institusjonaliseres.

• Første praksisbesøk gjennomføres sammen med en som har erfaring

• Rammer og tradisjoner for gjennomføring av praksisbesøk, og for vurdering
og kommunikasjon med praksisfeltet gjennomgås med en som har erfaring
• Leder for fakultetets lektorutvalg har ansvar for å sikre at opplæring blir
gjennomført
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STAR-rapporter/GST3 Andel kvalifikasjoner av antall startende/B Tabell andel ferdige

MN 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall start 15 23 20 33 23 31 34 43 44 40 34 46
Normert 4 8 10 7 8 17 1
Pluss 1 sem 0 1 1 4 3 6
Pluss 2 sem 2 4 1 4 1 1
Pluss 3 eller mer 1 4 3 1
Ikke fullført (ennå) 12 10 10 12 11 16 17 42 44 40 34 46

Andel normert 0,0 % 17,4 % 40,0 % 30,3 % 30,4 % 25,8 % 50,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Andel normert med 60 oppgave 39,4 % 39,1 % 38,7 %
Andel fullført totalt 20,0 % 56,5 % 50,0 % 63,6 % 52,2 % 48,4 % 50,0 % 2,3 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Forventet fullført - normert 15
Forventet fullført - Pluss 1 sem 5 7
Forventet fullført - Pluss 2 sem
Forventet fullført - Pluss 3 sem 1

Andel normert 25,8 % 50,0 % 37,2 %
Andel normert med 60 oppgave 52,9 % 48,8 %
Andel fullført totalt så langt 51,6 % 64,7 % 53,5 %

HF 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Antall start 61 54 56 49 74 65 60 64 85 118 124 140
Normert 14 9 12 14 8 17 18
Pluss 1 sem 0 3 1 1 7 5
Pluss 2 sem 0 4 4 3 4 5
Pluss 3 eller mer 2 1 4 3 2

Andel normert 23,0 % 16,7 % 21,4 % 28,6 % 10,8 % 26,2 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Andel fullført totalt 26,2 % 31,5 % 37,5 % 42,9 % 28,4 % 41,5 % 30,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
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U N I V E R S I T E T E T  I  B E R G E N
Studieavdelingen 

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

Studieavdelingen 
Telefon 55589314 

Postadresse 
Postboks 7800 
5020 Bergen 

Besøksadresse 
Langesgate 1 
Bergen 

Saksbehandler 
Anniken Gjesdahl 
55589023 

side 1 av 1

Omdisponering av studieplasser 
Vi viser til brev av 01.11 2019 fra Det psykologiske fakultet (PF) til Studieavdelingen (SA). I 
brevet foreslår PF omdisponering av studieplasser fra praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) 
til andre studieprogrammer tilknyttet skole: Femårig lektorutdanning (5LU) og bachelor i 
spesialpedagogikk (BAPS-SPED), ephorte saksnr.: 2019/23588.  

Vi vil nå gå igjennom forslagene i brevet (fra PF) og kvalitetssikre utregningene. Vi vil også 
legge frem relevant statistikk over utvikling i søker- og gjennomføringstall til 
lektorprogrammene og PPU. 

Det pågår for tiden et arbeid i en tverrfakultær arbeidsgruppe som har som mandat å 
fremskaffe et kunnskapsgrunnlag om hva som skal til for at et lektorsenter kan støtte 
utviklingen av en bedre integrert lektorutdanning ved UiB. Dette innebærer også at en 
synliggjøring av hvilke områder som bør prioriteres i det videre utviklingsarbeidet innenfor 
lektorutdanningen. Gruppen ledes av fagdirektør for lektorutdanningen, Sølvi Lillejord.  

Styringsgruppen for lektorutdanningen skal deretter drøfte en ev. omdisponering av 
studieplasser. Gruppen vil gjøre drøftingen også i lys av rapporten fra arbeidsgruppen, for å 
kunne gi helhetlige anbefalinger om langsiktige prioriteringer for lektorutdanningen og PPU. 
En ev. omdisponering av studieplasser vil derfor drøftes i styringsgruppen etter at 
arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid. Det er universitetsledelsen, evt i dialog med 
Kunnskapsdepartementet, som beslutter en eventuell omgjøring av studieplasser etter at 
saken er drøftet i styringsgruppen.    

Vennlig hilsen 

Christen Soleim 
avdelingsdirektør Anniken Gjesdahl 

rådgiver 
Kopi 
Universitetsdirektørens kontor 

Det humanistiske fakultet 
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet 
Det psykologiske fakultet 
Det samfunnsvitenskapelige fakultet 
Referanse Dato 
2019/27146-ANNGJ 20.12.2019 
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