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Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakspapirer 

Innkalling og sakspapirer ble godkjent. Det ble spilt inn et ønske om at sakspapirer sendes ut 

to uker før programrådsmøtene, eventuelt at det varsles i god tid dersom det er noen 

strategiske satsninger/saker som skal drøftes i programrådsmøtet.  

 

Sak 2 Orienteringssaker 

a) PROF3025 Ledelse av elevers læring 

Medlemmene i programrådet har tidligere spilt inn at de ønsker å bli orientert om 

fellesemner i programmet. Det som er felles for alle studenter er profesjonsfaget – som 

tilbys av ILS og som samlet består av 60 studiepoeng. PROF1015 i 3. semester (10 

studiepoeng), PROF3025 i 6. semester (20 studiepoeng) og PROF4045 i 7. semester 

(30 studiepoeng). I 2016 ble det gjennomført en revisjon av PROF-emnene i 6. og 7. 

semester i tråd med kravene i forskriften – praksis skulle økes med 5 dager per emne 

og ny tematikk som ble forsterket i forskriften måtte innlemmes.  

 

PROF3025 gjennomføres våren 2017 i revidert form. 202 studenter startet på emnet 

denne våren – ca 50 flere enn tidligere år. Emnet har nye former for praksis utviklet i 

samarbeid med representanter fra skolesektoren– temadager som skal ivareta 

læringsaktiviteter/tematikk som ikke alltid passer inn i praksisperiodene, eksempelvis 

å følge en klasse gjennom en hel skoledag, eller økt innsikt og casearbeid om skolens 

støttefunksjoner. PROF4045 gjennomføres første gang høsten 2017 og da skal 

studentene starte semesteret i praksis og delta på planleggingsdager og skoleårets 

første møte med elever og klasser.  

 

b) Studiebarometeret 2016 

Barometeret er interessant på flere områder og mye av tematikken er viktig. For 

Lektorprogrammet på UiO gir ikke undersøkelsen nok informasjonen fordi resultatene 

ikke er koblet mot studieløp. Selv om studenter blir oppfordret til å delta av mange 

aktører, er det en forholdsvis lav svarprosent og resultatene presenteres samlet for 

studenter i det 2.og 5. studieåret. Programmet scorer høyt på relevans og studentene 

opplever studiet som nyttig for profesjonen de skal ut i. Lektorstudentene svarer at de 



ikke er spesielt motiverte til studieinnsats, men rapporterer likevel godt på egeninnsats 

ved studiene.   

 

Programrådet vedtok i fjor at det var ønskelig å lage en egen, intern undersøkelse der 

det tas tak i kjerneområdene fra studiebarometeret, men at det da legges inn kategorier 

slik at resultater kan knyttes til studieretnings- og studieløpsnivå. Høsten 2016 ble den 

interne studentundersøkelsen gjennomført med studenter som tar fellesemnet 

PROF1015 (kull 2015), og den vil også gjennomføres med studenter som tar 

fellesemnet PROF3025 våren 2017 (kull 2014). Resultatene fra høstens undersøkelse 

vil presenteres i programrådsmøtet i mai.  

 

Et punkt det ellers er verdt å merke seg er studentenes opplevelse av 

medvirkning/innflytelse på studieprogrammet, hvor lektorprogrammet scorer relativt 

lavt. Mange studenter er nok ikke klar over hvor studentene er representert og hvilke 

saker som drøftes i fora med studentrepresentanter, og videre hvordan de selv kan 

være med å bidra. På programsidene til Lektorprogrammet er det ønskelig å 

synliggjøre studenters medvirkning og hvilke fora studentene er representert i o.l. Vi 

som institusjon må ta ansvar for å synliggjøre påvirkningsmulighetene til studentene. 

Denne type innsikt bør løftes frem og kobles til kvalitetsarbeidet for øvrig. Dette er et 

prosjekt programledelsen vil forfølge med LPU.  

 

c) SVs arbeidsgruppe 

SV har nedsatt en arbeidsgruppe som ledes av Øyvind Wiborg, som til daglig arbeider 

med lektorprogrammet ved SV. Arbeidsgruppen har fått i mandat å komme med forslag til 

en revisjon av 80-gruppen i samfunnsfag, og kartlegge og vurdere muligheter for faglige 

fordypningsløp fremfor dagens modell som består av en bred sammensetning på tvers av 

fagområder. I arbeidsgruppen sitter fagansvarlige ved fagområdene statsvitenskap, 

sosiologi, sosialantropologi og samfunnsgeografi sammen med samfunnsfagdidaktiker fra 

ILS og studenter. En større faglig fordypning i 80-gruppen vil kunne åpne muligheten for 

en disiplinfaglig programspesialisering. 

Det er stor enighet i arbeidsgruppen om at studiemodellen bør åpne for en tydeligere 

faglig dybde i emnegruppen. Arbeidsgruppen vil invitere til en faglig-sosial kveld våren 

2017 der arbeidet presenteres og der de vil be om innspill fra lektorstudentene. Studentene 

er representert i arbeidsgruppen men vil gjennom et slikt arrangement også få en mulighet 

til å påvirke prosessen og føle at de blir mer inkludert i endringene som skjer i 

programmet.   

 

Sak 3 Underveisevaluering 2015/2016 

I tråd med programrådets vedtatte strategi for programevaluering for perioden 2014-

2019,skrives det hvert studieår en underveisevaluering. Denne inneholder data som er 



gjennomgående for hvert år, som søkertall, opptakstall, studiepoengproduksjon m.fl., men 

også evalueringer hvor man går i dybden på noen konkrete områder.  

I underveisevalueringen for studieåret 2015/2016 vedtok programrådet at evalueringen av 

fellesemnet PROF1015 skulle inngå, samt en kartlegging av strategiske læringsmiljøtiltak for 

lektorstudentene ved de ulike enhetene. 

UiO har tatt i bruk et nytt verktøy, Tableau, som er integrert med FSAT. Dette verktøyet gjør 

det mulig å hente ut bedre tall på blant annet frafall, samt gjøre koblinger mellom ulike typer 

datasett. Programledelsen besluttet derfor å inkludere tallmateriale om frafall i årets 

underveisevaluering.  

På grunnlag av innspill til fjorårets rapport, er informasjon om søkere og studenter for 

studieretning samlet og sammenstilt fra ulike kilder. Kapittel 2 viser studiepoengproduksjon 

fordelt på studieretningene. Normal studieprogresjon tilsvarer at en student avlegger 60 

studiepoeng i løpet av ett år. Studiepoengproduksjonen er snittet av antall studiepoeng som 

semesterregistrerte studenter i det aktuelle kullet avlegger i løpet av studieåret.   

Programledelsen ønsker å undersøke om det er mulig å komme dypere bak frafallsstatistikken. 

Er det mulig å undersøke mulige sammenhenger mellom frafall, opplevd mestring og 

studiepoengproduksjon? Det er flere fakulteter, blant annet HF og MN som har forsøkt å 

studere frafall, men det er et komplekst område, og gir få entydige svar. I noen sammenhenger 

kan man snakke om «vellykket» frafall, ved at studentene ikke slutter i høyere utdanning, men 

tar en disiplinfaglig grad. De viktige spørsmålene må være hvorfor de faller fra, eller flytter på 

seg? Er det faglig nivå, manglende tilhørighet, sosialt miljø – hva er det vesentlige? Det er 

også en andel lektorstudenter som blir inkludert i frafallstallene til tross for at de forblir 

lektorstudenter, men søker seg over til en ny studieretning med andre studieløp.  

Det er for tidlig å vurdere om de strategiske læringsmiljøtiltakene ved de ulike fakultetene har 

noen effekt på frafall og gjennomstrømning. Den profesjonsrettede mentorordningen, 

PROMO, som driftes av programforvalter ILS, vil forhåpentligvis være en positiv faktor på 

dette området. Evalueringene så langt viser at mentorordningen bidrar til at studentene blir 

bevisste på at egen profesjonsidentitet, samt at PROMO bidrar til at de blir bedre kjent med 

medstudenter. ILS videreutviklet PROMO våren 2016 på grunnlag av piloterfaringer og den 

nye reviderte mentorordningen har blitt godt mottatt av de lektorstudentene som startet høsten 

2016. ILS ønsker å søke om en videreføring av tildelte strategiske midler for å opprettholde 

denne ordningen.  

Tallmaterialet viser at studentene som starter på lektorprogrammet er høyt kvalifiserte, på 

flere studieretninger er det et langt høyere snitt enn opptakskravet tilsier på 35 skolepoeng.  

Programrådet oppfordrer til å fortsette en strategisk satsning på det første studieåret. ILS 

tilbyr utvidet studieveiledning for å fange opp de som er usikre, eller som trenger 

tilrettelegging. Utfordringen er å få studentene til å oppsøke veiledning og få kunnskap om de 

ulike oppfølgingssystemene på UiO.  



Programrådet oppfordrer også fagmiljøene til å legge til rette for egne seminargrupper for 

lektorstudenter der dette er mulig. Dette praktiseres ved noen emner i dag, men det er usikkert 

om disse tiltakene er avhengig av tildelte strategiske midler. 

MN tilrettelegger for lektorstudenter på ulike måter. Det er opprettet noen emner som primært 

er for lektorstudenter, de har også noe gruppeundervisning for lektorstudenter fordelt i 

studieløpene, samt noen spesialkurs og øvrige tilpasninger. Studentene skal likevel primært ta 

emner sammen med de øvrige studentene for å opprettholde det faglige nivået. På HF er en 

liten del av 60- og 80-gruppa som er tilrettelagt spesifikt for lektorstudentene. Instituttene har 

valgt ulike løsninger – avhengig av hvor mange lektorstudenter som følger de ulike løpene. På 

IAKH har man gode erfaringer med egne seminargrupper for lektorstudentene. Seminarene er 

på faglig på høyde med de øvrige seminargruppene, men det faglige fokuset er mer rettet mot 

de som skal ut å undervise fagene i skolen.  På TF har de også lektorstudentene samlet i egne 

seminargrupper i flere fag. Det er ingen forskjell i pensum og det faglige innholdet, men det 

blir enklere for studentene å ta opp skolerelatert problematikk og knytte det til det faglige 

innholdet. Egne seminargrupper bidrar til at studentene blir bedre kjent og søker sammen i 

fellesforelesningene. LPU ønsker i større grad at fagmiljøene legger til rette for egne 

seminargrupper for lektorstudenter. Studentene ønsker å følge de samme emnene, men med 

egne seminargrupper hvor eksempelvis den ene timen har disiplinfaglig innhold på lik linje 

med de øvrige seminargruppene, mens den andre timen kan ha et mer didaktisk fokus. LPU 

understreker at de ønsker den faglige dybden på lik linje med andre studenter, det er en av 

grunnene til at de søker seg til UiO, men fordi det er viktig å lære mye mer enn kun det som 

de skal undervise i, trenger de hjelp til å omformulere fagstoffet og treffe nivået for 

undervisningen. Programleder påpekte at dette er en av funksjonene til PROMO, der erfarne 

faglærere som underviser i de fagemnene som studentene tar er mentorene. På sikt vil det 

kunne etableres et samarbeid mellom mentorene, fagdidaktikkmiljøer og fagmiljøer ved UiO 

for å forsterke dette perspektivet.  

Programrådet hadde ut over dette ingen innspill til endringer i underveisevalueringen for 

studieåret 2015/2016, men ønsker i tillegg å få inn tallmateriale på følgende:  

 Ikke kun karaktersnitt, men opptaksgrensen på alle studieretningene. Den nedre 

grensen for å komme inn på studiet.  

 Antall førsteprioritetssøkere på hver studieretning 

Forslag til temaer for neste underveisevaluering 2016/2017:  

 Inntakskvalitet og rekruttering  

 Gjennomstrømming: studieprogresjon, karakterer og frafall 

 Trivsel og tilhørighet: PROMO, «Lektor-påfyll» og LPUs studentundersøkelse 

 Studentundersøkelsen på PROF1015 høst 2016 og PROF3025 vår 2017 

 Emneevaluering PROF3025 

 

 



Sak 4 Nye studieløp i 60- og 80-grupper i realfag  

Programrådet har tidligere blitt orientert om at MN gjennom InterAct-prosjektet har 

gjennomført et større reformarbeid som har involvert alle studieprogrammene på fakultetet. 

Dette arbeidet har også fått innflytelse for realfagsløpene i Lektorprogrammet. Det er lite 

endringer i studieløpene som omfatter matematikk og fysikk, mens det er større endringer 

innenfor biologi og kjemi. MN har også gjennomført en sammenslåing av to institutter 

innenfor fagområdet biologi, som har ført til mange helt nye emner selv om mye av 

tematikken er sammenfallende med det som tidligere har vært tilbudt.  Studieretning realfag 

vil fortsatt tilby de samme 9 studieløpene. Innpass og overgangsordninger vil ivaretas i 

samarbeid med administrasjonen ved MN og Lektorprogrammets administrasjon.   

Programrådet hadde følgende innspill: 

 studieløpene som er benevnt Geofag i notatet bør fortsatt hete geografi/geofag 

 begrepet «PPU» må erstattes med PROF3025 i 6. semester og PROF4045 i 7. 

semester.  

 det er nødvendig med en gjennomgang av emnekoden på emnene med informatikk  

MN bes om å sende en oppdatert versjon av notatet før studieløpene sendes til dekanen ved 

UV til vedtak.   

NB! Fra høsten 2018 vil studieretning realfag kreve R2 for å få opptak til studieretningen. 

Dette er en endring som flere av studieprogrammene ved MN innfører. Les mer her: 

http://www.uio.no/studier/opptak/spesielle-krav/forsoksordning.html 

 

Sak 5 Profesjonsrettede masteroppgaver 

På grunn av tidsmangel vil dette punktet settes opp på neste programrådsmøte 9. mai 2017. I 

forskriften til lektorutdanning for trinn 8-13 står det at masteroppgaven skal være 

profesjonsrelevant. Både en disiplinfaglig og fagdidaktisk masteroppgave er å anse som 

profesjonsrelevant. Spørsmålet er om dette skal tydeliggjøres ytterligere. Hva innebærer det at 

noe er profesjonsrelevant? Ved NTNU må studentene gi en kort refleksjon over hvorfor 

masteroppgaven er profesjonsrelevant i forordet til masteroppgaven eller som et eget vedlegg. 

NTNU ønsker at studentene selv skal gjøre rede for og reflektere over hvorfor 

masteroppgaven er profesjonsrelevant. Hva ønsker UiO? Til neste møte ber programrådet om 

at alle representanter drøfter dette spørsmålet i sine respektive fagmiljøer. Representanter fra 

skolen understreker at man ofte spør om masteroppgaven i forbindelse med jobbintervju. 

Hvis noe om profesjonsrelevans skal inn som et krav i emner med masteroppgaver kan det by 

på utfordringer for formelle krav i emner som tas både av lektorstudenter og ordinære 

programstudenter.  

 

http://www.uio.no/studier/opptak/spesielle-krav/forsoksordning.html


Sak 6 Eventuelt 

Tildeling av strategiske midler for Lektorprogrammet? 

I 2014 fikk HF, MN, SV og UV tildelt strategiske midler av universitetsstyret til 

Lektorprogrammet. STYLE vil møtes i slutten av mars, og en eventuell søknad om 

videreføring av midlene vil trolig bli diskutert. Programleder lurte derfor på om programrådet 

kunne stille seg bak en slik søknad om forlengelse/varig tildeling? Universitetsstyret skal 

behandle budsjett for 2018 i juni 2017.  

Programrådets medlemmer ga tilbakemelding om at de må drøfte et slikt spørsmål som 

berører økonomi med eget fakultet. Eventuell oppfølging vil tas per e-post til programrådets 

medlemmer.  

Programleder har videreformidlet dette til studiedekan ved UV og avklart at denne saken 

settes på agendaen til møtet i STYLE og at det derfor ikke er nødvendig med ytterligere 

innspill fra programrådet.  

 

 


