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Utlysning av treårig, 20 % stilling som universitetslektor/førstelektor ved 
Skolelaboratoriet (2014-2017) 

Skolelaboratoriet har i de senere årene vært aktive både på etter- og videreutdanning av 
lærere, og i ordinær undervisning på UiO-emner, både på Lektorprogrammet og Fys 1000. 
Skolelaboratoriet har også koordinert skolebesøksdager for over 1000 fysikkelever årlig. I 
tillegg har de vært involvert i flere større fagdidaktiske forskningsprosjekter, og har nå 
startet et forsknings- og utviklingsprosjekt fokusert på kvantefysikkundervisning.  

Både instituttet og MNF har for tiden økt fokus på kvalitetsforbedring av 
studieprogrammene.  Det er ønskelig at skolelaboratoriet spiller en mer aktiv rolle i å 
forbedre realfagsundervisningen ved UiO, bl.a. gjennom å studere frafall og ved å bidra til 
implementering av MN-fakultetets planlagte senter for fremragende undervisning. MNFs 
SFU-søknad ble ikke innvilget, men Dekanatet har uttrykt ønske om å gjennomføre 
intensjonene i SFU-søknaden uansett.  

Bemanning: 

Skolelaboratoriet har i dag to fast vitenskapelig ansatte (Angell og Henriksen).  Cathrine W. 
Tellefsen var ansatt som universitetslektor på Skole-lab’en fra august 2010 til august 2012, i 
hovedsak beskjeftiget med fornyelse og undervisning av FYS 1000. Siden var hun engasjert i 
10% stilling i skoleåret 2012-2013, og vi økte denne stillingsprosenten til 20% for skoleåret 
2013-2014. Dette for å sikre minimumsbemanning for gjennomføring av aktiviteter tilknyttet 
skolelaboratoriet. I samråd med fagmiljøet fremmer nå Instituttledelsen et ønske om å lyse 
ut en 3-årig II-er stilling for å sikre en tilsvarende kapasitet ut juli 2017. Dette vil muliggjøre 
at skolelaboratoriet kan trappe opp sin innsats for videreutvikling av laveregrads-
undervisningen ved instituttet/fakultetet. 

Kompetanse: 

FI søker pedagogisk kompetanse fra videregående skole for bedre å kunne vurdere og 
iverksette målrettede tiltak for strømlinjet overgang fra videregående skole til 
universitetsstudier. Skolelaboratoriets igangsatte forsknings- og utviklingsprosjekt om 
kvantefysikkundervisning trenger dessuten en person med klasseromserfaring, men også 
erfaring i utvikling av moderne lærematriell.  
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Finansiering: 

Stillingen finansieres 50% via midler som har kommet inn fra Utdanningsdirektoratet til 
videreutdanning av fysikklærere (tiltak 669004 «Videreutdanning prosjekt 204834»); som for 
en 3-års periode utgjør ca. 250 kkr. Det resterende beløp er i utgangspunktet tenkt dekket 
inn via instituttets basis.    

 

Instituttledelsen ber om Styrets tilslutning til at vi lyser ut en 20% stilling som 
universitetslektor/førstelektor ved Skolelaboratoriet, treårig for perioden 2014-2017.   
Forslag til utlysningstekst ligger vedlagt. 

 

 

Jøran Moen  

Instituttleder 

 

 

VEDLEGG 1: Forslag til utlysningstekst 

20 % stilling som universitetslektor/førstelektor 

ved Skolelaboratoriet, Fysisk institutt (treårig, 

2014-2017) 

Stilling som universitetslektor/førstelektor er ledig ved Skolelaboratoriet, Fysisk institutt, 
Universitetet i Oslo, Ref.: 2013/yyyy 

Fysisk institutt er …. (standard tekst for utlysninger ved instituttet)  

  

Ansvars- og arbeidsoppgaver. Skolelaboratoriet – forskningsgruppe for fysikkdidaktikk –

driver forsknings- og utviklingsarbeid innen fysikkdidaktikk, undervisning på UiOs 

Lektorprogram, etter- og videreutdanning av fysikk- og naturfaglærere på alle nivåer, samt 

utadrettet virksomhet og rekrutteringstiltak (særlig rettet mot skoleelever). Personen som 

ansettes vil inngå i de fleste av Skolelaboratoriets aktiviteter etter behov, og vil også bidra i 

utvikling av læringsmiljø og undervisning på institutt- og fakultetsnivå. 

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:  

- Forskning og utvikling knyttet til fysikkundervisning i skolen og eventuelt på lavere 

grads nivå i høyere utdanning, med vekt på å utvikle og prøve ut undervisningsmoduler 

- Utvikling av instituttets og fakultetets laveregradsundervisning og læringsmiljø, med 

vekt på å skape en god overgang mellom skole og høyere utdanning og motvirke frafall  

- Informasjon, motivasjon og rekrutteringstiltak rettet mot skoleelever 

- Bidrag til Skolelaboratoriets etter- og videreutdanningstilbud til lærere 
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Kompetansekrav. Skolelaboratoriet søker etter en person med relevant fysikkbakgrunn og 

inngående kjennskap til fysikkundervisning og didaktisk utviklingsarbeid.  

For tilsetting i stillingen kreves: 

- utdanning på masternivå innen fysikk eller tilgrensende fagområde 

- solid erfaring med fysikkundervisning i videregående skole 

- erfaring med fysikkdidaktisk utviklingsarbeid, for eksempel læremiddelutvikling 

Følgende er ønskelig:  

- erfaring med fysikkundervisning på universitetsnivå  

- erfaring med planlegging og gjennomføring av etter- og videreutdanningskurs for lærere 

- dokumentert engasjement for utvikling av læringsmiljø og undervisningskultur i skole 

og/eller høyere utdanning 

Det legges stor vekt på personlig egnethet og faglig engasjement. Gode samarbeids- og 

kommunikasjonsevner vektlegges særlig.  

 

(+ standard slutt-tekst for utlysninger, angående lønn, søknadsprosedyrer osv – evt. med 

referanse til kvalifikasjonskrav for tilsetting som universitetslektor/førstelektor, se Vedlegg2)   
 

VEDLEGG 2: Kvalifikasjonskrav for førstelektorkompetanse 

I statens Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger (FOR 2006-02-09) 
gjelder følgende generelle retningslinjer for stillingskategorien førstelektor (§1-5) 
(http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060209-0129.html#1-5 ) 

(1) Dokumentert omfattende forsknings- og utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer 
arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling eller  

(2) dokumentert omfattende kunstnerisk utviklingsarbeid som i kvalitet og omfang tilsvarer 
arbeidsmengde og nivå for en doktorgradsavhandling og  

(3) spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet skal 
tillegges stor vekt og 

(4) dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller 
undervisning og veiledning 

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

UHR sine «VEILEDENDE RETNINGSLINJER FOR SØKNAD OG VURDERING AV SØKNAD OM OPPRYKK TIL 

FØRSTELEKTOR ETTER KOMPETANSE», 

http://www.uhr.no/documents/Endelig_versj_veiledn_forstelektoropprykk.pdf  

UTDRAG: 
Etter den nye forskriften, og med vedtak fra de sentrale justeringsforhandlingene 2006, er to 
alternative karriereveier innenfor universitets- og høgskolesektoren blitt tydeligere. 
Opprykk til førstelektor er en karrierevei for ansatte med omfattende forsknings- og 
utviklingsarbeid rettet mot profesjons- og yrkesfelt, og omfattende pedagogisk 
utviklingsarbeid, se departementets forskrift § 1-5 Kriterier for ansettelse i stilling som 
førstelektor. Det er viktig at opprykk til førstelektor blir anerkjent som likeverdig til, men 
annerledes enn opprykk til førsteamanuensis. 

(…) 

http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060209-0129.html#1-5
http://www.uhr.no/documents/Endelig_versj_veiledn_forstelektoropprykk.pdf
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Det skal legges stor vekt på pedagogiske kvalifikasjoner ved tilsetting i stilling som førstelektor. 
(…) 
Doktorgrad er stipulert til tre års fulltidsarbeid. Et omfattende forsknings- og utviklingsarbeid 
institusjonelt forankret i universitets- og høgskolesektoren eller innenfor et yrkes-/profesjonsfelt og 
av samme omfang, må antas å kunne dokumentere minst tilsvarende tidsramme. Utviklingsarbeider 
kan ofte kreve mer omfattende samarbeidsrelasjoner, andre institusjonelle og administrative 
utfordringer enn et doktorgradsarbeid. 
(..) 
[For førstelektoropprykk] må fokus rettes mot dokumentert og reflektert praksis, eller hva man kan 
betegne som ”utøverkunnskap.” Det kan være naturlig å trekke yrkespraksis inn der denne er 
dokumentert og gjort relevant for utviklingsarbeidet som legges fram. Dokumentert yrkespraksis er i 
seg selv ikke meritterende. 
 
Det må stilles krav til analytisk nivå og dokumentasjon av metode knyttet til de 
utviklingsarbeider som legges fram til vurdering. Arbeid som legges fram for vurdering må også 
kunne vise til at ny kunnskap og/eller ny praksis er utviklet. De  tviklingsarbeider som framlegges for 
dokumentasjon må kunne vise til tyngde og betydning innenfor sitt fag-, yrkeseller 
profesjonsområde. Dette vil innebære god kobling mot praksisfelt, faglige nettverk og 
tilrettelegging for erfaringsdeling. Utvikling, begrunnelse og erfaring med nye former for 
dokumentasjon bør kunne være meritterende i denne sammenhengen. 
 
(3) Spesielle kvalifikasjoner innenfor undervisning eller annen pedagogisk virksomhet 
skal tillegges stor vekt. 
 
Kommentar: 
 
Spesielle kvalifikasjoner må peke ut over det allmenne kravet til dokumentert relevant 
praktisk-pedagogisk kompetanse som nevnt i punktet som følger (4). Det kan også vise 
tilbake til det første punktet (1) idet forsknings- og utviklingsarbeid kan ha fornyelse og 
vurdering av pedagogisk virksomhet som formål. Det kan knyttes til bruk av faglig 
utviklingsarbeid i undervisningsmessig/pedagogisk sammenheng, gjennom planlegging, 
ledelse og veiledning/gjennomføring av undervisningsopplegg. 
 
Slikt arbeid vil kunne være både pedagogisk og forskningsmessig meritterende. Når 
formuleringen ”spesielle kvalifikasjoner” er brukt, og disse kvalifikasjonene skal tillegges stor 
vekt, er det rimelig å sette tydelige krav til dokumentasjon på dette området. Med dette leddet 
som utgangspunkt vil det styrke en søknad om den har en overbyggende tekst 
(profileringsdokument) som viser sammenhenger i det utviklingsarbeid og den praksis som 
framlegges til bedømmelse, en tekst som viser læringshistorie og pedagogisk 
refleksjon/ståsted. Dette vil kunne fungere som en parallell til kravet om sammenheng mellom 
ulike arbeider som krav til doktoravhandling. 


