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Ny studieplan for MNs lektorprogram 

 

Ny studieplan 

Det ble 18.03.13 vedtatt nasjonal forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13. 
UiBs lektorutdanning må være i tråd med rammeplanen fra og med kullet som tas opp til 
H14. Rammeplanen inneholder en del punkter som medfører at det må gjøres omfattende 
studieplanendringer i lektorutdanningen.  
 
I løpet av 2013 har det vært arbeidet med å få på plass en ny felles modell for UiBs 
lektorutdanning. Det har vært en komplisert prosess å få til dette. Årsaken er bl.a. at ny felles 
modell skal kunne fungere både for MN, HF og PSY, som alle har ulike behov. Ny modell ble 
til slutt vedtatt av programstyret for lærerutdanning ved UiB 5. februar 2014 og i 
Utdanningsutvalget 12. mars 2014. 
 
Lærerutdanningsutvalget har parallelt med dette sendt forslag til konkrete studieløp for de 
ulike fagene på høring til de involverte instituttene.  
 
Hvilke emner som skal inngå og i hvilken rekkefølge de bør tas, er en nokså uproblematisk 
sak. Her holder en seg i stor grad til det samme som i nåværende studieplan. 
 
Det samme gjelder fargekodeproblematikk. Her har LU-MN bedt MI om at MAT221 kan 
flyttes til blå sone og at MAT112 kan dele rød sone med KJEM130 og de er positive til det. Vi 
skal be de to instituttene om å melde inn dette til frist for studieplanendringer 1. oktober. 
 
Adskillig mer utfordrende er kravet om bacheloroppgave. LU-MN spurte instituttene om 
muligheten for å bruke hhv KJEM299, BIO299, MAT292 og PHYS117. KJEM299 og MAT292 
kan benyttes. Det samme kan PHYS117, men dette emnet går nå kun om høsten og det er 
ikke plass i studieløpet til å legge det om høsten og IFT har ikke kapasitet til å tilby det også 
om våren. BIO ønsker ikke at lektorstudentene skal ta BIO299. Hvordan oppfylle kravet til 
bacheloroppgave har vi foreløpig ingen løsning på, men vi vil jobbe videre med dette utover 
våren.  
I sammenheng med dette må det også ses nærmere på hvordan man best mulig kan legge 
opp til utveksling. 
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I tillegg til disse utfordringene må det jobbes videre med å utvikle nye fagdidaktikkemner og 
hvordan håndtere utvidet praksis. 
 
Selv om ikke alle deler er på plass, sender vi nå over vårt foreløpige forslag til studieplan til 
endelig godkjenning. Studenter skal tas opp etter ny studieplan fra høsten 2014 og det er 
derfor viktig å få vedtatt de delene som er klare så snart som mulig. Så kommer vi tilbake til 
de punktene som ennå ikke er avklart. 
 
Et helt nytt punkt i forslaget til studieplan er at geofag nå vil inngå både som fag 1 og fag 2 i 
kombinasjon med kjemi. Institutt for geovitenskap ble spurt om de ønsket å delta i 
lektorprogrammet og har sagt ja til det. LU-MN er svært glade for det, da mange studenter 
har uttrykt interesse for denne muligheten. 
 

Vedlagte studieplan og studieløp ble godkjent av LU-MN på sirkulasjon på e-post 26. mars. 

 

MNF201 

I Institutt for biologi sitt høringssvar på ny studieplan ble også MNF201 tatt opp:  
«Det har lenge vært diskusjon, både internt på BIO og med MNF-fak og Lærerutdanningsutvalget, 
ang. emnet MNF201. Institutt for biologi har hatt emneansvar for emnet siden det ble opprettet. Emnet 
er ikke tematisk  knyttet spesielt til BIO, utenom gjennom emneansvaret og det administrative arbeidet . 

Emneansvarlig Lawrence Kirkendall har gjort et stort arbeid da han overtok  emnet i 2012, med å 
oppdatere innhold og undervisning.  
 

I forbindelse med ny studieplan mener BIO det er på sin plass å ta en ny diskusjon rundt emnet 
MNF201, både når det gjelder emnets relevans i ny studieplan (jmf. innføring av bacheloropppgave), 
emnets innhold og hvor det er naturlig at emneansvaret for MNF201 skal ligge.  

Vi håper vi kan diskutere saken med Lærerutdanningsutvalget og MN-fakultetet (som finansierer 
emnet) i et møte i løpet av vårsemesteret. 
 

Vi ser at i ny studieplan bytter emnet semester, og må undervises to ganger i 2017.  Bytte av 
undervisningssemester må diskuteres videre, men vi mener at diskusjonen om hvem som skal ha 
ansvar for emnet bør avk lares først.» 

 

LU-MN ber ved dette om at MN-fakultetet kaller inn til et slikt møte i løpet av våren. 
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