
 

 

Referat fra programrådsmøte 10. desember 2013 kl. 14.15-16.00 

Tilstede: Andreas Mathisen, Simen Tandberg, Bjørnar Storeng, Hallgeir Elstad, Rolf Arve Haugstvedt, 

Kjersti Barca, John McNicol, Kristian Ranestad 

Sekretær: Marie S. Thorstensen  

Tilhørere: Kristoffer Høgås 

Språklig kommentar fra MN ang. referatet 19. november. Dette er rettet opp i den publiserte 

versjonen: http://www.uio.no/studier/program/lektor/programraad/referater/referater.html 

Saksliste og innkalling ble godkjent. På grunn av nye innspill til saken om progresjonskrav for 

programspesialisering ble sak 3 i møteinnkallingen endret til en diskusjonssak. 

Orienteringssaker: 

Sak 2: Møtet i STYLE  

I STYLE-møtet 20. november skulle de samarbeidende partene ta stilling til forslag til ny 

programbeskrivelse for UiOs lektorprogram, samt foreliggende utkast til ny studiemodell. 

Studiedekan fra HF innledet møtet med å påpeke at det fortsatt er uklarheter rundt STYLEs mandat. 

Lene Fosshaug (STA) gjorde rede for vedtaket i universitetsstyret, samt prosessen i forkant av 

vedtaket.  UV er vedtatt programeier av lektorprogrammet og har delegert dette videre til ILS, som i 

samarbeid med andre involverte institutt og fakultet skal forvalte programmet. Studiedekanene er 

usikre på hvor hensiktsmessig det er med et slikt organ som STYLE og ber om at et gjøres en 

vurdering om sakene likeså godt kan diskuteres i studiekomiteen. Prorektor lyttet til innspillene og vil 

ta innspillene videre.  

En av studentrepresentantene i programrådet spurte om studenter var representert i 

studiekomiteen. Det ble bekreftet. Se for øvrig: 

http://www.uio.no/om/organisasjon/utvalg/studiekomiteen/ 

I STYLE-møtet presenterte Kirsti Engelien modellalternativene og det ble en diskusjon om 

studiemodellene. Flertallet av STYLEs medlemmer innstilte Modell A for studieretning realfag og 

Modell B for studieretningene fremmedspråk, kultur- og samfunnsfag og nordisk. Studentenes 

representanter ønsket Modell C. Dette er referatført.  

Det ble ikke tid til gjennomgang av programbeskrivelsen. STYLEs medlemmer ble enige om at de 

kunne sende programrådsleder skriftlige innspill i etterkant.  

Sak 4: Reviderte nettsider 

Lektorprogrammets administrasjon er i prosess med å lansere nye nettsider for lektorprogrammet. 

Målet er å ha disse nettsidene klare til utdanningsmessene som starter i januar. Noe av språket i 

studieretningsbeskrivelsene vil bli omskrevet slik at det kommuniserer bedre til unge mennesker som 

skal velge utdanning. Nettsidene er viktige i rekrutteringsarbeidet.  

En del studenter fra UV og LeP deltar for UiO på utdanningsmessene. Disse studentene har derfor 

inngående kunnskap om lektorprogrammet. Det kan også være aktuelt å fronte ulike fagmiljøer i det 

videre rekrutteringsarbeidet. Lektorprogrammet framstår som lett å «selge» da man vet hva man 



 

 

utdanner seg til. Dette er ikke nødvendigvis like tydelig for andre fagområder ved UiO. Det videre 

arbeidet med å rekruttere studenter til programmet er viktig, og står også på agendaen til UiOs 

ledelse.  

Programrådsleder foreslår at vi setter opp rekruttering som egen sak til neste programrådsmøte.  

Diskusjonssaker: 

Sak 3: Progresjonskrav 

I det forrige programrådsmøtet diskuterte vi oss frem til at studenter kan ha et hengefag på 10 sp og 

likevel få begynne på programspesialisering i 8. semester. Programrådet ønsket en avklaring på dette 

i den administrative linjen. Fra HF og SV har det kommet innspill på at det er i orden med et hengefag 

i fag 2-60-gruppen, men ikke i fag 1. MN har meldt at de kan tillate et hengefag på 10 sp uansett fag. 

TF kan også tillate et hengefag på 10 sp. For UV/ILS er det en fordel å ha et felles progresjonskrav for 

alle studieretningene. 

MN mener det ikke er noe faglig hinder å ha et hengefag underveis og at det ikke har noen reell 

betydning om dette er i fag 1 eller i fag 2. Har du 20 sp må man derimot vente. I Modell B for 

HumSam ligger fag 2 i det første studieåret, mens det i studiemodellen for realfag ligger jevnt fordelt 

utover studieårene. MN må derfor se dette i en annen kontekst da studieløpene er lagt opp 

forskjellig. I forslagene til studieløp i retning realfag er ex.phil lagt på bachelornivå. Ex.phil skal ikke 

være et progresjonskrav.  

Det er et integrert løp over fem år og å tillate et hengefag gir en viss fleksibilitet. Dette er et lite 

slingringsmonn som er rimelig overfor studentene. Studentrepresentanten understrekte også at det 

å mangle mer enn 10 sp vil kunne gi for liten faglig dybde til å begynne på programspesialisering. Det 

kan være uheldig for studentene å ha mindre kunnskap enn det som forventes på masternivå. 

Dagens praksis har vært å tillate et hengefag på 10 sp i 60-gruppen og få begynne på 

programspesialisering. En av skolerepresentantene påpekte at det burde være aksept for at det 

kunne være ulike progresjonskrav mellom realfag og humsam siden utfordringene er forskjellige. 

Programrådets medlemmer er enige i at en student kan ha maks 10 sp som hengefag for å kunne 

påbegynne programspesialisering. Studenten må ha godkjent alle emner, samt andre obligatoriske 

forhold, før det utstedes vitnemål.  

Lektorprogrammets administrasjon utarbeider et forslag til tekst vedrørende progresjonskrav og 

sender denne på sirkulasjon til programrådets medlemmer og de ulike fakultetenes seksjonssjefer.  

Sak 5: Studieretningsbeskrivelser 

ILS har mottatt skriftlige innspill fra HF, SV og MN.  Innspillene går på tekstformuleringer og språk, for 

eksempel pkt. 2 fra HF, og noen innspill går på endringer i studieløp. Vi har også fått noen 

endringsforslag til formuleringen i læringsutbyttebeskrivelsene. Disse er fastsatt av KD og kan ikke 

endres. Programeier vil gå grundig igjennom formuleringene i studieretningsbeskrivelsene i lys av de 

ulike innspillene. Språkbruken skal være konsekvent, spesielt i avsnitt som er felles for de fire 

studieretningsbeskrivelsene. Med ny struktur for nettsidene, vil de ulike studieretningene ligger på 

«programnivå», noe som vil bidra til at de ulike studieløpene vil løftes opp og tydeliggjøres på 



 

 

nettsiden. Så langt det er mulig vil standardformuleringer benyttes på tvers av studieretninger med 

små justeringer der det er nødvendig.  

Studieretning realfag:  

Det ble stilt spørsmål ved studieløp h) og i) da det kan se ut som at det er tre fag slik løpene ble 

fremstilt: h) Kjemi-biologi-naturfag. MNs representant presiserte at det er det første faget som vil 

være studentenes fag 1. De to siste vil til sammen utgjøre fag 2. Ved å legge inn utvalgte emner, vil 

sammensetningen av emner gi undervisningskompetanse også i naturfag. 

Skolerepresentantene påpekte at en slik fagkombinasjon trolig ikke ville gi et bredt nok grunnlag for 

ansettelse i ungdomsskolen fordi en slik søker kun vil kunne undervise i fellesfaget naturfag. 

Representanten fra den videregående skolen påpekte at en slik søker vil være attraktiv i vgs med 

undervisningskompetanse i kjemi, biologi og naturfag. Programrådet er enige om at det må 

kommuniseres tydelig til studentene at disse to studieløpet vil egne seg best for ansettelse i 

videregående skole.  

For å tydeliggjøre at studieløpet har lik struktur som de andre studieløpene ble det bestemt at de 

skulle skrives på følgende måte: 

h) Kjemi – biologi/naturfag 

i) Biologi – kjemi/naturfag 

I sine forslag til studieløp og plassering av emner bruker MN betegnelsen PEDPRAX om Ex.paed for å 

tydeliggjøre at det ligger mer praksis til emnet. MN har ikke lagt dette emnet parallelt med de 

tyngste lab-fagene.  

Studieretning nordisk:   

Nordisk – fremmedspråk skal inn som studieløp i lektorprogrammet.  

Studentrepresentantene lurte på om muligheten til å tilby italiensk var drøftet på HF. HFs 

representant kunne ikke redegjøre for om det var gjort en vurdering av italiensk, men at dette i så fall 

måtte gjøres ved ILOS da det er de som gir undervisning i italiensk. Sekretær for programrådet spilte 

inn at per dags dato er det få praksisplasser tilgjengelige for italiensk på våre samarbeidende skoler 

og at PPU heltid tilbyr italiensk. Før italiensk eventuelt kan inngå i et studieløp må det gjøres en 

analyse for å sikre at vi kan tilby praksis i italiensk.   

Studieretning kultur- og samfunnsfag: 

Samfunnsfag – fremmedspråk skal inn som studieløp i lektorprogrammet. Dette er OK for SV. 

Trolig er av årsakene til at få velger fremmedspråk knyttet til at det er færre mulige studieløp 

tilgjengelige. Ved å åpne for flere mulige kombinasjoner, er målsetningen å få rekruttert flere. Det er 

viktig at anbefalte forkunnskapskrav synliggjøres for nye søkere. 

Studieretning fremmedspråk: 

HF via ILOS har fremmet et ønske om å fjerne studieløpene med fremmedspråk-religion og etikk. 

Dette fremmes på bakgrunn av at det er få studenter som velger disse studieløpene og at en slik 

kombinasjon av fag ikke gir gode nok arbeidsmuligheter i skolen.  



 

 

Lektorprogrammets administrasjon påpeker at det trolig ikke vil utløse ekstra administrative 

kostnader ved å tilby disse studieløpene. Selv om det er få studenter som velger disse 

kombinasjonene ser programrådet ingen grunn til å fjerne tilbudet. Det gir derimot studentene flere 

kombinasjonsmuligheter. TF ser ingen utfordringer i å bidra til et studieløp med et språkfag som fag 1. 

Da det ikke er mange studenter kan det gjøres tiltak for å profilere det høyere.   

Skolerepresentantene mener at med et fremmedspråk stiller man sterkt til ansettelse uansett 

fagkombinasjon.  

Programrådet besluttet at lektorprogrammets administrasjon skulle ta kontakt med seksjonssjef på 

HF for å få tydeligere klarhet i årsak for at de ønsker å fjerne studieløpene og ta det med i lys av 

diskusjonen i programrådsmøtet.  

Programrådsleder påpeker at dokumentene som nå vedtas vil kunne revideres etter som vi gjøre 

erfaringer med implementeringen av forskriften og de nye studieretningene. 

Avslutningsvis i møtet ønsket representanten fra HF og uttrykke en bekymring angående forskriftens 

krav om 100 dager praksis og hvordan dette skal løses i masteremnene. KDs rundskriv til forskriften 

presiserer at det skal være 100 arbeidsdager i regi av skolen. Programrådsleder påpeker at ProTed 

(Senter for fremragende lærerutdanning) vil bistå fakultetene i utvikling av disse emnene – både i 

forhold til krav, faglig innhold og tekniske løsninger. Det understrekes også at det er oppnevnt et 

eget praksisutvalg som ledes av Tove Hunskaar, faglig prosjektleder for Universitetsskoleprosjektet, 

som arbeider spesielt med nye, innovative former for praksis. I utvalget sitter også representanter for 

fagmiljøene, studenter og representanter fra skolene. 

HFs representant påpeker at etableringen av, eller revisjon av eksisterende masteremner, fordrer 

omlegginger på alle instituttene, også i forhold til ansettelser. Det må være en god balanse på krav 

utenfra og vår tolkning og operasjonalisering av de kravene. MN representant understreker at det i 

en slik prosess er viktig at vi godkjenner studieløp med emner som faktisk eksisterer. Det er viktig at 

fakultetene følger opp dette slik at vi kan sikre at studentene får det studietilbudet de har søkt på.  

 Fakultetene vil bli bedt om å komme med innspill til hvilke emner som skal inngå i 

emnekombinasjonene. Dette vil deretter drøftes og landes i programrådet medio februar.  

 


