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Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste og referat fra 25. februar 2014 

Orienteringssaker 

Sak 2 Endring i oppbygning av 80-gruppe i samfunnsfag 

I forbindelse med praksis i Ex.paed i 3. semester har lektorprogrammets administrasjon i samarbeid 

med SV blitt enige om en endring i oppbygningen av 80-gruppa i samfunnsfag. De valgfrie emnene 

flyttes til 5. semester og SOSANT1000 flyttes ned til 3. semester. Dette vil gjøre det enklere for SV å 

tilrettelegge for Ex.paed-praksis, og studentene vil lettere kunne innpasse utveksling i 5. semester.  

Endringen er vedtatt av dekanen ved UV 

Sak 3 Semesterstart for lektorprogrammet 

Semesterstartuken er studentenes første møte med profesjonsstudiet, og ILS ønsker i den forbindelse å 

utvide aktivitetene for å tydeliggjøre dette for studentene før de uken etter begynner sine fagstudier.  

UV-fakultetet har i år samlet seg om en felles satsing på semesterstart og har i år samarbeidet med MN 

–via ForVei-koordinatorne for å få inspirasjon til nye rutiner og modeller. Første dagen skal bestå av 

mindre informasjon og ha et større fokus på at studentene skal bli kjent, gi de en realitetsorientering, 

samt innsikt i hva innebærer det å gå på et profesjonsstudium o.l. Første samling med de nye 

mentorene fra universitetsskolene vil bli tirsdag 12.8. ILS samarbeider også med LeP studentforening 

om lektordåpen, som er et rebusløp som avsluttes med en uhøytidelig seremoniell dåp i regi av en 

vitenskapelig ansatt ved ILS. Der vil flere av ILS ansatte stå på post. Mot slutten av uka, trolig torsdag 

14.8 på formiddagen, vil ILS også arrangere en samling med fokus på yrket, yrkesutøvelsen og hva det 

vil si å være lærer i dagens skole. I forbindelse med oppstart første dag, vil alle lektorstudentene få 

utdelt en grønn button der det står «LEP»  

Lektorprogrammets administrasjon er i dialog med fagfakultetene for å avklare tidspunkt for de ulike 

informasjonsmøtene, samt MN gjennomføring av HMS-kurs i denne uka.  

 

Sak 4 Mentorordning 

I anledning UiOs budsjettprosess, har ILS søkt om midler til en strategisk satsning på en felles 

mentorordning for studenter i LeP. Instituttet har også søkt om ressurser til å dekke økte 

praksiskostnader i lærerutdanningene og en 3-årig forlengelse av Universitetsskoleprosjektet. 

Universitetsstyret har styremøte i juni der budsjettet vil vedtas. Fakultetene er bedt om å diskutere 

hvordan de best kan ta i bruk ekstra ressurser som skal bevilges til programmet.   

Programrådsrepresentanten fra HF gjorde rede for noen av erfaringene fra IAKH, der de har 

gjennomført en pilot for en 2-årig mentorordning for bachelorprogrammet i historie. Resultatet var 



nedslående – studentene ønsket ikke å være med på mentorordningen. Studentmiljørapporter viste at 

mange studenter følte seg ensomme, så målsetningen med satsingen var blant annet å hindre frafall. 

Instituttet allierte seg med historisk studentforening og ansatte masterstudenter som mentorer. 

Mentorene skulle ha tett oppfølging av studentene i sin gruppe og de studentene som ikke møtte ble 

oppringt av mentoren og spurt hvorfor de ikke var tilstede. De startet med 17-18 studenter i hver 

gruppe, men det var for få, til noen samlinger møtte bare 2-3 studenter og instituttet måtte derved slå 

sammen flere av gruppene i oppstarten. Studentene møtte i større grad opp på faglige arrangement 

fremfor sosiale arrangement. Instituttets inntrykk var at de som ble med på mentorordningen var de 

som «klarer seg uansett». Mentorordningen opplevdes positivt for masterstudentene som var mentorer.  

Mentorordningen som skal igangsettes i lektorprogrammet vil bestå av grupper med ca. 25 studenter i 

hver. Gruppene vil inndeles etter studieretning. Det er tenkt 2-3 samlinger hvert semester som også vil 

inkludere et besøk til mentorens skole. Gruppene ledes av erfarne lærere tilknyttet universitetsskolene. 

Hensikten er å knytte utdanningen tettere til skolen og lærerprofesjonen. Mentorordningen er ikke 

først og fremst tiltenkt som et sosialt tiltak, formålet er å skape en bevissthet hos studentene at de er 

lektorstudenter ved å skape møteplasser der de får øvelse i å innta et profesjonsperspektiv i møte med 

sine fagstudier.  

Ved at gruppene er studieretningsinndelt, og ikke fagspesifikke, vil ILS se på muligheten til å bruke 

mentorgruppene som utgangspunkt for profesjonsfagemnet i 3.semester. Mentorordningen er tiltenkt å 

løpe gjennom alle fem årene med mer eller mindre intens møtevirksomhet. Det skal være et helhetlig 

program for alle gruppene slik at alle studentene får det samme tilbudet.  

Ansettelse av mentorer vil formelt gå gjennom rektor på universitetsskolene.  

Lektorprogrammets administrasjon har i samarbeid med Avdeling for fagstøtte (AF) begynt å arbeide 

med frafallstallene i lektorprogrammet. Man ser per nå ingen klare og konkrete årsaker til frafallet, 

men det man kan se er at det er få av de som begynner på programmet som ikke fullfører en grad. 

Tallene viser ingen klar tendens, men flere studenter går til andre profesjonsstudier eller tar en 

BA/MA og tar PPU etterpå.  

 

Sak 5 Innpass og overgangsordninger i lektorprogrammet fra høsten 2014 

Studieløpene i lektorprogrammet er bygd opp slik at det forhåpentligvis vil være enklere for studenter 

å komme inn senere i løpet og få innpasset tidligere utdanning. Tidligere har de som har fått innpass 

også måttet følge progresjonen til sitt kull – de kunne for eksempel ikke begynne på PPU før etter 5. 

semester.  

Når rammeplanen trer i kraft fra H14 skal praksis inngå i 4 av 5 studieår. Profesjonsfagemnet (Ex.paed) 

som er lagt til 3.semester, vil være studentenes første praksisperiode. I tråd med nye studiemodeller, 

vil ikke dette emnet bli tilbudt før høsten 2015. Lektorprogrammets administrasjon har derfor avklart 

med AF at de studentene som blir tatt opp H14 og som etter søknad skal få innpasset 60 studiepoeng, 

kan overføres til H13-kullet og slik fullføre studieløpet i tråd med tidligere studiemodell for å sikre de 

best mulig progresjon i studieløpet.   

 

Diskusjonssaker 

Sak 6 Engelsk som fag 2 i studieretning fremmedspråk 

Lektorprogrammets administrasjon mottok en henvendelse fra ILOS angående engelsk som 60-gruppe 



i kombinasjon med 80- gruppe i fransk, tysk og spansk. Denne muligheten ble tidligere fjernet da 

engelsk ikke hadde kapasitet. Nå har ILOS økt kapasitet, og ønsker derfor å etablere disse studieløpene 

inn i studieretningen Fremmedspråk. Det vil medføre 3 nye studieløp på fremmedspråk. ILOS påpekte 

også at engelsk i kombinasjon med et annet fremmedspråk vil være god en fagkombinasjon i skolen, 

noe som ble bekreftet av skolerepresentantene i programrådet.  

ILS understrekte at slike endringer må ses i lys av tilgangen på praksisplasser, men har grunn til å tro 

at innføringen av ny studiemodell, der studentene har flere studieløp å velge mellom, vil sørge for at 

dette ikke vil bli et problem. ILS vil følge med på utviklingen innen de ulike fagområdene.  

Programrådet støtter forslaget til ILOS om å opprette 3 nye studieløp innen studieretning 

fremmedspråk; tysk-engelsk, fransk-engelsk og spansk-engelsk. Programrådet ber ILS igangsette 

prosesser slik at de nye studieløpene kan tre i kraft fra og med høsten 2014 hvis dette lar seg gjøre 

etter søknadsfristen til programmet har utløpt. 

 

Sak 7 Revisjon av fagdidaktiske programspesialiseringer 

På tilsvarende måte som MN og HF arbeider ILS med revisjon av de fagdidaktiske 

programspesialiseringene.  

Instituttet har startet prosessen med å se på ny struktur for programspesialisering for de fagdidaktiske 

masterne, og det vedlagte forslaget skal diskuteres videre i faglige fora. I de nåværende fagdidaktiske 

programspesialiseringene, har det vært ulikt innenfor de ulike fagområdene om studentene har skrevet 

en 30- eller 60 sp oppgave. I forslaget til ny struktur, skal alle masteroppgaver være på 30 sp. I tillegg 

utredes muligheten for å etablere nye tverrgående fagdidaktiske emner (Språk, realfag, samfunnsfag) i 

9. semester hvorav praksis kan inngå.  

Forslaget til oppbygning har blitt diskutert med et utvalg studenter gjennom gruppeintervjuer. 

Studentene fremhever det som viktig at den fagdidaktiske programspesialiseringen består av en 

kombinasjon av fagdidaktiske emner og fagemner, et moment som også blir framhevet av de 

vitenskapelig ansatte ved instituttet.  

På samme måte som i nåværende stuktur, planlegges det to metodeemner (DIDMET 4000/4002), men 

at det legges inn en tydelig progresjon i forhold til studentenes arbeid med masteroppgaven. I løpet av 

første metodeemne skal prosjektbeskrivelsen for masteroppgaven være klar. Det vil deretter være 

mulig for de studentene som ønsker det, å innhente empiri i forbindelsen med gjennomføring av 

praksis i 9. semester. På den måten vil studentene både ha prosjektskisse og empirien klar når de skal 

skrive masteroppgave i sitt siste semester. 

I diskusjonen videre kom det fram at er ulik praksis og kultur rundt 30 sp oppgaver på fakultetene. 

Ved MN har de kun fokus på emner i studentenes 8. og 9. semester og disse har ingen direkte kobling 

til masteroppgaven. Studentene får ofte tildelt en aktuell problemstilling i forlengelse av de emnene de 

har tatt. Arbeidet med masteroppgaven skjer kun i deres 10. semester.  

Representanter fra skolene understrekte at det er viktig å tenke langsiktigheten i utviklingen av en 

profesjonsutdanning, det er viktig at utdanningen rettes inn mot arbeid i skolen i den andre enden.  

 

Sak 8 Revisjon av faglige programspesialiseringer 

HF og MN ble tidligere denne våren bedt om å sende inn forslag til emnegruppe og oppbygning av 

deres faglige programspesialiseringer. Fakultetene fikk relativt liten tid til å behandle saken og 

lektorprogrammets administrasjon mottok ulik tilbakemelding fra de forskjellige instituttene. For å 



sikre en best mulig prosess videre i arbeidet med å ferdigstille programspesialiseringene vil derfor 

prosessen fortsette til høsten.  

En av faktorene som bidrar til å skape usikkerhet i prosessen er integreringen av praksis i det 9. 

semester. Praksisutvalget har diskutert dette og arbeider med et kort notat som vil foreligge ved 

semesterstart. ProTed (Senter for fremragende lærerutdanning) vil komme med et initiativ til et 

seminar om praksis hvor nye løsninger, ideer, muligheter og tanker vil kunne tas videre. Dette 

seminaret vil finne sted så snart som mulig etter semesterstart til høsten.  

Sak 9 Eventuelt 

 STYLE  

Programrådsleder er ikke formelt medlem i STYLE og har ikke møterett. Utvalget ledes av 

prorektor. Andreas Mathisen sitter som en av to studentrepresentanter i STYLE.  

 

Studiedekanene har vært i dialog i forbindelse med budsjettinnspillene til universitetsstyret om 

utvidet praksis og andre tiltak i lektorprogrammet. STYLE innstilte ellers alle 

kostnadsinnspillene videre til styret.  

 

Dekanene er i dialog om form og struktur for STYLE som fortsatt har et noe uklart mandat..   

 

 Artikkelbaserte masteroppgaver 

I Studieutvalget ved UV ble det kjent at Institutt for spesialpedagogikk får mange 

henvendelser fra studenter som ønsker å skrive artikkelbaserte masteroppgave. Det vanligste 

ved UV er fortsatt monografier på enten 30 eller 60 sp, men det finnes noen enkeltunntak.  

 

Ved psykologi er en slik form for master svært vanlig. Studenter som skriver artikkelbaserte 

masteroppgaver velger seg ut et relevant fagtidsskrift og skriver en artikkel som er tenkt 

publisert i det aktuelle tidsskriftet. Masterstudenten må følge tidsskriftets forfatterinstruks. I 

noen tilfeller skriver studenten i tillegg en kappetekst med et spesielt fokus på metode. I noen 

fagmiljøer er det vanlig at studenten bearbeider artikkelen etter sensur foreligger, enten alene 

eller i samarbeid med veileder for å få den formelt publisert.  

 

Artikkelbaserte masteroppgaver var stort ukjent blant representantene i programrådet.  

 

 

 


