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1. Godkjenning av innkalling 

Innkalling ble godkjent.  

2. Orienteringssaker 

a) Kandidattall og økt gjennomføring 

I forbindelse med UiOs utviklingsavtale med Kunnskapsdepartementet rapporteres det årlig 

på gjennomføring i lærerutdanningene i lys av kandidattall. I 2020 utdannet UiO 137 nye 

kandidater, altså 28 kandidater mer enn måltallet på 109. 

Data fra Tableau viser at gjennomføringen i Lektorprogrammet øker systematisk fra 2014-

kullet (første kullet som fulgte ny studiemodell) og at frafallet etter første studieår nå (2019-

kullet) er nede i 16.67%.  

 

 

Figur 1 Endring i prosentvist frafall i programmet fra 2014-kullet 

Det er mange faktorer som påvirker dette, blant annet Lektorprogrammets egen 

mentorordning, PROMO, der følgeforskning viser at lektorstudenter tidlig i studieløpet har 

behov for tiltak som bidrar til at de blir kjent med andre lektorstudenter som følger samme 

studieløp, men at organisatoriske tiltak som skal bidra til sosial integrasjon, også bør ha et 

innhold som er faglig relevant. Gjennom PROMO får studentene etablert et faglig-sosialt 

nettverk der de møter erfarne faglærere og medstudenter med samme fagkombinasjon. 

PROMO bidrar derfor også til å skape et godt læringsmiljø, samt til å styrke sammenhengen 



 

 

mellom studiene og profesjonen. I samarbeid med Lektorprogrammets programutvalg (LPU) 

vil vi arbeide strategisk for at studentene ikke bare melder seg til PROMO, men også følger 

opp og deltar gjennom studieprogrammet.  Den økte gjennomføringen i studieprogrammet 

merkes også i profesjonsfag-emnene, spesielt i forhold til praksis. Videre rekruttering av 

partnerskoler og gode modeller for praksisgjennomføring er avgjørende for å kunne 

opprettholde et høyt kandidattall.  

Forbedringen i gjennomføringen handler nok også om at Lektorprogrammet som 

studietilbud er mer etablert, og har satt seg. I dag vet studentene mer om hva det innebærer å 

søke et slikt studieprogram, sammenlignet med det første årene tidlig på 2000-tallet, da UiO 

fikk søkere som ikke var klare over hva det innebar å skulle studere til å bli lektorer og hva 

slags kompetanse de ville få etter endt studieløp. Profilen til lektorutdanningene ble også 

tydelig med innføring av ny nasjonal forskrift for lektorutdanninger 8-13 i 2013.  

Det har nå vært gjennomført en evaluering av en forsøksordning med forsterkede 

opptakskrav til realfag. Tiltaket går ut på at de som begynner på et realfagsstudium, må ha 

matematikk samt et annet realfag «til topps». Ordningen er under revidering, men 

høringsuttalelser fra de institusjonene som har gjennomført forsøksordningen tyder på at 

myndighetene vil gå bort fra en slik modell. Det vil innebære at institusjonene går tilbake til 

den gamle ordningen der det ikke er behov for å ha R2 matematikk. Hva det betyr for 

Lektorprogrammet, er uvisst. De fleste lektorstudentene som tar realfag, har matematikk i 

fagkretsen. 

b) Status på programevalueringen 

Programevalueringen pågår fortsatt, og prosessene har blitt påvirket av koronasituasjonen. 

Vi er i ferd med å sammenstille alt vi har av data knyttet til Lektorprogrammet, og 

identifiserer hva vi mangler av data. Vi arbeider med å se denne prosessen i sammenheng 

med NOKUTs nasjonale evaluering av lektorutdanningene for 8-13.  

c) NOKUTs evaluering av lektorutdanningene og selvevaluering ved UiO1 

NOKUT gjennomfører i disse dager surveyundersøkelser rettet mot lektor- og PPU-studenter, 

samt ansatte i skolen. Enn så lenge ligger UiOs svarprosent på 37 % NOKUT har purret tre-

fire ganger, i tillegg har vi brukt våre kanaler til å oppfordre studenter til å svare, så de som 

ønsker å svare, har fått anledning til det. Det er også sendt ut en survey til tidligere studenter, 

også de som har sluttet. 

Det er besluttet at institusjonene skal skrive en selvevalueringsrapport knyttet til de 

tematiske områdene i evalueringsarbeidet. NOKUT har laget en mal for denne, som skal ha et 

omfang på maks 30 s. ILS deltok på et webinar i regi av NOKUT om denne rapporteringen og 

har i forlengelsen av dette gjennomgått de ulike temaene og identifisert hvem som er viktige 

aktører og bidragsytere på de ulike områdene. Vi er i ferd med å lage en milepælsplan for den 

videre prosessen. 

Det er viktig å få dette ut til de som jobber med lektorutdanning i praksis på de forskjellige 

fakultetene og fagene, og få det ut i så god tid at de rekker å spille inn det de ønsker å spille 

inn. På HF er strukturen forholdsvis komplisert, så de trenger litt tid på å få det ned til de 

aktuelle leddene, altså de faglige lederne.  

ILS vil snarlig sende ut en spesifikk bestilling til fagmiljøene knyttet til tematikk som 

spørsmål som er relevante i selvrapporteringen.  

NOKUT har også besluttet at de skal gjennomføres digitale institusjonsbesøk til høsten, og at 

det deretter skal skrives en ny selvrapportering med en mer refleksiv inngang i forlengelsen 

                                                           
1 NOKIT har utsatt fristen fra 7. mai til 6. juni 2021 



 

 

av innspill fra den sakkyndige komiteen. NOKUT understreker at evalueringsprosessen skal 

oppleves og erfares som nyttig for institusjonene og det er blant annet derfor vi ser dette 

arbeidet i nær sammenheng med vår egen programevaluering. 

3) SosiaLektorer søkes – nytt tiltak våren 2021 

Koronasituasjonen har nå pågått i snart et helt år, og vi er spesielt bekymret for det nye kullet 

som begynte under pandemien høsten 2020. De har startet på Lektorprogrammet og nesten 

ikke sett medstudentene sine eller hatt noe særlig tilknytning til programmet hele 

høstsemesteret. Studentene følger sine disiplinfaglige emner hele det første studieåret, og 

møter ikke profesjonsfaget før i sitt tredje semester. Vi har sendte en egen epost til dette 

kullet der vi minner de om Lektorprogrammets eget, utvidede studieveiledning- og 

rådgivningstilbud, der studentene, i tillegg til drop-in, også kan bestille tid for en lengre 

oppfølgingssamtale. I disse samtalene kan studentene ta opp det de selv ønsker og har behov 

for, blant annet manglende motivasjon eller struktur i studiehverdagen. 

Det har etter hvert blitt svært tydelig, spesielt etter hvert som koronasituasjonen utviklet seg, 

at det foreligger et stort behov for en innsats knyttet til det psyko-sosiale læringsmiljøet i 

lektorprogrammet. Det store antallet lektorstudenter tar sine emner hos våre samarbeidende 

fakulteter, og det er bare enkelte fagemner som er spesifikk for lektorstudenter. Det 

innebærer at det er mer krevende for lektorstudenter å finne hverandre, og til og med gjøre 

noe så enkelt som det å danne en kollokviegruppe. I henvendelsen til 1-årsstudentene la vi 

også vekt på hvordan samarbeid i kollokviegrupper kan være et godt grep i denne situasjonen 

og ga de anledning til å melde tilbake til oss hvis du ønsket hjelp med å få etablert en 

kollokviegruppe. Flere studenter responderte positivt på dette.  

ILS har igangsatt en innsats for det psyko-sosiale læringsmiljøet i lektorprogrammet og har 

lyst ut 10 konsulentstillinger som sosiaLektorer (timeavtale med en ramme (maks 40t)) for å 

styrke læringsmiljøet på Lektorprogrammet. Midlene ble bevilget fra UV-fakultetet til 

oppfølging av koronasituasjonen i høst.  

SosiaLektorene vil inngå i et felles team, men vi forsøker å rekruttere to fra hver 

studieretning. SosiaLektorene vil samarbeide om å planlegge og gjennomføre ulike faglige og 

sosiale tiltak og arrangement for medstudenter på Lektorprogrammet våren 2021. En av 

lektorstudent, som også er ansatt i SoME-redaksjonen vår, vil være koordinator for 

studentene og samarbeid tett med ILS. 

Tiltakene som initieres skal bidra til å styrke det psykososiale læringsmiljøet på programmet 

og forhindre ensomhet og frafall og vi vil ha et spesielt fokus på førsteårsstudentene som er 

svært sårbare i denne koronasituasjonen. Det er også ønskelig at sosiaLektorene bidrar i 

studiestarten når et nytt kull med lektorstudenter starter på programmet i august.  

Vi har et håp om at ressurser i tilknytning til regjeringen studentpakke ved UiO kan 

øremerkes denne satsningen siden lektorstudentene står i en særstilling ved UiO og har lett 

for å falle «mellom flere enheter» i forhold til oppfølging2.  

Behovet for et slikt tiltak fantes også pre COVID-19, så dette er uansett et fint tiltak. 

Forhåpentligvis får det en snøballeffekt, slik at det første kullet med SosiaLektorer kan 

inspirere flere til å søke om å bli det i fremtiden. Det hadde vært lurt å få rekruttere studenter 

                                                           
2 https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/regjeringens-studentpakke-kompensasjonsordning-nye-

jobber-og-mer-oppfolging/id2830658/ 
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med interesse for friluftsliv, som nå er populært. I lys av koronasituasjonen vil også 

aktiviteter i stor grad måtte foregå utendørs.  

SosiaLektorene vil få opplæring på ulike områder, samt ansvar for å opprette grupper for 

studentene sine i Canvas samt opplyse om helse- og støttetjenestene til UiO.  

SosiaLektorene vil i utgangspunktet ikke gi faglig støtte til andre studenter, men det er 

ingenting i veien for at aktiviteter kan knyttes inn mot studentenes fagområder. Alt som kan 

gi studentene en bedre hverdag, er verdt å satse på. 

4) Revidert 60-gruppe i samfunnsfag – vedtas på sirkulasjon i april 

Høsten 2020 var første semester med nye emnegrupper i samfunnsfag. Lektorstudenter som 

velger samfunnsfag som 60-gruppe, skal starte på studiet med emner i samfunnsfag. Første 

semester ligger det ett obligatorisk emne (SVLEP1000) også skal de velge to emner primært 

innenfor sosialantropologi, sosiologi, statsvitenskap eller samfunnsgeografi.  

Høsten 2020 opplevde vi at mange studenter var usikre på hva de skulle velge. De kjenner 

ikke nødvendigvis til forskjellen på samfunnsfagene og hvilke emner det er mest 

hensiktsmessig for de å velge. Videre var det flere studenter som ikke fikk plass på emnene de 

søkte på plass på, fordi de ikke får tildelt nok rangeringspoeng når emnene er valgfrie. Det 

medførte at noen studenter ikke fikk emner som tilsvarte 30 studiepoeng i sitt første 

semester og vi fikk mange fortvilte henvendelser fra studentene.  

ILS har dialog med SV om en revisjon av 60-gruppen. ILS foreslår å bare ha obligatoriske 

emner det første semesteret, noe som vil medføre økt forutsigbarhet for SV og for studentene. 

Andre semester kan studentene velge emner. Da er det ikke like sårbart for de kan melde seg 

til emner i første opptaksrunde i desember. Vi håper å finne en løsning ganske snart, helst i 

løpet av mars, så vi kan få på plass en ny emnegruppe før studentene som begynner i høst.  

 Sakspapirer og forslag til ny emnegruppe vil bli sendt på sirkulasjon til 

programrådet i april.  

5) ProTed og strategiske satsninger 

ProTed, senter for fremragende lærerutdanning går nå inn i sitt siste år. Foruten å følge opp 

den strategiske satsningen på digitalisering knyttet til bruk av video, vil ProTed fokusere på 

partnerskapsarbeid og videreutvikling av praksis spesielt. Det er ønskelig å utvikle et enda 

tettere samarbeid med skoleeiere i vår region.  

UNIT drifter nå den nye nasjonale Arbeidslivsportalen, en samarbeidsplattform som skal 

gjøre det lettere for UH-institusjoner å samarbeide med arbeidslivet. UiO har nedsatt en 

prosjektgruppe som skal pilotere og utforske hvordan portalen kan fungere ved UiO, og ILS 

deltar med et pilotprosjekt. Som faglige leder av Lektorprogrammet, er også Kirsti Engelien 

oppnevnt som medlem til styringsgruppen for UiOs videre arbeid med Arbeidslivsportalen.  

 

3) Rekruttering 

Med innføringen av ny studiemodell i 2014 opplevde UiO er årlig økning i søkere til 

Lektorprogrammet. I 2019 og 2020 var det en liten nedgang i antall søkere til 

Lektorprogrammet til sammenligning med tall fra 2017 og 2018, men poenggrensene for 

opptak til de ulike studieretningene viser at UiOs lektorprogram tiltrekker seg godt 

kvalifiserte og motiverte søkere. 

Nedgangen i antallet søkere til lektorutdanningen ved UiO speiler en nasjonal trend fra 2018, 

som delvis overlapper med oppstart av de nye femårige grunnskolelærerutdanningene fra og 



 

 

med 2017. UNITs faktanotat for søkning til Samordna opptak i 2020, viser at det var en 

nedgang i antallet førstegangssøkere til lektorutdanningene nasjonalt på 9,3% i 2020.  

 

Figur 2 UNIT faktanotat: Diagram 27 - søkere til lektorutdanningene 2011-2020 

Innføringen av femårige grunnskolelærerutdanninger inngår som en del av regjeringens 

strategiske satsing "Lærerløftet - på lag for kunnskapsskolen". Det er derfor et stort politisk 

fokus på rekruttering til læreryrket og til grunnskolelærerutdanningene spesielt. 

Kunnskapsdepartementet sitter med framskrivinger som viser at lærermangelen primært vil 

komme til grunnskolen. Det er derfor i de siste årene iverksatt en rekke tiltak og kampanjer 

knyttet til rekruttering til disse utdanningene. Det innebærer at UiO i større grad må sette 

rekruttering til Lektorprogrammet på agendaen. Lektorprogrammet har blitt synliggjort i 

UiO-kampanjer fra tid til annen, men bare rent tilfeldig. Vi må planlegge strategisk for 

hvordan vi skal synliggjøre/markedsføre Lektorprogrammet som et alternativ til 

grunnskoleutdanningen. 

Lektorstudenter har ofte vært ambassadører for UiO (skolebesøkere). Arrangementet Åpen 

dag blir planlagt av et nettverk med representanter fra alle fakultetene. I år har Marie tatt 

kontakt med fakultetskontaktene og undersøkt hvordan mulige søkere til Lektorprogrammet 

får informasjon om studieprogrammet i forbindelse med Åpen dag-arrangementene. Per 

dags dato forstås det i stor grad slik at det er UV som skal ivareta dette aspektet ved Åpen 

dag. Det foreligger derfor et behov for en mer helhetlig tilnærming, på tvers av fakultetene. 

Programledelsen ved ILS følger opp dette i møtet med STYLE og videre med UiOs nettverk 

for Åpen dag.  

Programrådet konkluderte med at det er viktig at vi identifiserer det som er unikt ved UiO, og 

som bidrar til å synliggjøre forskjellene mellom det å velge lektorutdanning for 8-13 og 

grunnskolelærerutdanning. Siden mediebildet allment omtaler lærerutdanning, med 

referanse til grunnskolelærerutdanningene, er det også svært sannsynlig at elever i 

videregående skole i liten grad er oppmerksomme på forskjellene og at det finnes flere veier 

til å bli lærer. Det vil også være en god ide å følge opp i forhold til skolenivået, også gjennom å 

ta kontakt med rådgivernettverkene.  



 

 

4) Eventuelt: HFs skolesatsing 

HF har ansatt en skolesatsingsleder på heltid for en prosjektperiode på tre år. Hun heter 

Tone Hagerup, er lektor ved Ås videregående skole og har hatt en delstilling ved ILS i de siste 

årene. Hagerup tiltrer stillingen 1. mai. Fakultets strategiske satsning på dette området vil 

bidra til å forsterke oppmerksomheten knyttet til HFs viktige bidrag som lærerutdannere, 

noe som også er sentralt i humaniorasatsningen. Hagerup skal også arbeide strategisk med 

etter- og videreutdanning, noe som kan bidra til å skape positive synergier med 

lektorprogrammet gjennom blant annet prosjekter knyttet til desentraliserte 

kompetanseutvikling i skolen.  


