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Studieplanendringer - innspill fra lærerutdanningsutvalget (LU) 
 
MAMN-LÆRE Studieplan 
I forbindelse med revisjonsprosessen våren 2017 vedtok LU noen redaksjonelle endringer i 
studieplanen, primært under Mål og innhold og Læringsutbytte. Disse endringene er allerede 
gjort i FS. 
 
MAMN-LÆRE Ønske om endringer i anbefalt studieløp: 
I anbefalt studieløp for fagkombinasjonen fysikk og matematikk ligger pr. nå MAT131 i 2. 
semester og MAT121 i 4. semester. Vi ønsker å bytte rekkefølgen på disse emnene for at 
studentene skal få en bedre faglig progresjon og at endringen gjøres gjeldende for kull17 og 
senere kull fra og med V18. Endringen vil ha konsekvens for studentgruppene som skal 
lages med tanke timeplanleggingen V18 og senere. 
 
Ny studieplan og nye anbefalte studieløp for lektorprogrammet ble laget i 2014 i forbindelse 
med innføring av rammeplan. De nye løpene er fortsatt under utrulling. Basert på erfaringene 
så langt, ser vi at det kan bli aktuelt med flere slike endringer i anbefalte løp. Vi kommer 
tilbake til dette i studieplanendringsrunden til våren.  
 
Didaktikkemner 
I forbindelse med innføring av rammeplan for lektorprogrammet ble det laget nye 
fagdidaktikkemner både for lektorprogrammet og for PPU heltid som erstatning for tidligere 
emner. Fagdidaktikkemnene tilhører instituttene og prosessen var lagt opp slik at instituttene 
som eier emnene meldte inn nye emner som erstatning for gamle emner til fakultetet som 
studieplanendringer etter hvert som ny modell ble rullet ut. Opprettelsen av ny emner har 
fungert bra.  
De nye emnene erstatter tidligere fagdidaktikkemner. Det betyr at de tidligere 
fagdidaktikkemnene kunne legges ned så snart de nye startet opp. Vi er usikre på hvor godt 
dette har blitt formidlet fra instituttene til fakultetet i prosessen som har vært, da gamle emner 
fortsatt dukker opp i noen sammenhenger. 
For å kunne få ryddet unna disse sender vi en oversikt over emner som ikke lenger er i bruk i 
lektorprogrammet og PPU og som kan legges ned hvis ikke de allerede er lagt ned:  
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Utgått emner  
Emnekode Program Siste undervisningssemester 
RDID100 Lektor H14 
NATDID201 Lektor H15 
MATDID201 Lektor H16 
MATDID202 Lektor H16 
BIODID200 Lektor V17 
NATDID202 Lektor H16 
KJEMDID200 Lektor V17 
PHYSDID200 Lektor V17 
NATDID201-P PPU H16 
NATDID202-P PPU H16 
MATDID201-P PPU H16 
MATDID202-P PPU V17 
KJEMDID200-P PPU V17 
NATDID203-P PPU V17 
BIODID200-P PPU V17 
PHYSDID200-P PPU V17 
GEOVDID200-P PPU V17 
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