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Sak 1: Godkjenning og innkalling av sakspapirer 

Godkjent uten yetterligere kommentarer. 

Sak 2: Orienteringssaker 

a) Gledelige tall – redusert frafall på Lektorprogrammet 

I virksomhetsrapporteringen for 2018 ble ILS bedt om å gjøre rede for måltallene på 

uteksaminerte kandidater fra Lektorprogrammet. I forbindelse med dette ser man 

tydelig at det er flere lektorstudenter som starter på masterspesialiseringen. 

Frafallsprosenten i programmet går ned mellom 2014- og 2017- kullet. Det kan bety at 

de grepene som er gjort på UiO i forbindelse med ny studiemodell og at 

lektorprogrammet er et strategisk innsatsområde – for ILS og for alle vi som 

samarbeider om programmet, har hatt positiv effekt. ILS gjør følgeforskning på 

PROMO, og resultater derfra viser at de som velger å delta er svært positive. Det er 

ingen kausal sammenheng mellom PROMO og økt gjennomstrømming, men sammen 

med innsatsen på førsteårsstudenter fra alle fakultetene, velger flere å forbli i 

programmet. Godt jobbet alle!  

 

b) Kort om resultater i Studiebarometeret 

Lektorprogrammet ved UiO kategoriseres fortsatt sammen med fag- og 

yrkeslærerutdanning når man ser på gjennomsnittstall i Studiebarometeret. Generell 

tilfredshet på lektorprogrammet har nådd 4,0, som er litt over gjennomsnittet. 

Fortsatt skårer programmet lavt på studenters opplevde medvirkning på programmet. 

For å imøtekomme dette har ILS/ProTed igangsatt et prosjekt i samarbeid med LPU, 

Deltagerportalen, for å bygge opp gode ressurser for å synliggjøre for studentene 

hvilke arenaer de har mulighet til å medvirke på – eksempelvis LPU, programråd, 

styrer o.l., samt pågående prosjekter/prosesser i programmet. Programrådet merker 

seg at det ikke stilles spørsmål i studiebarometeret om studentene faktisk ønsker å 

påvirke. 

c) Pizzaseminar om praksis med LPU 

En ny samarbeidsarena mellom LPU og ILS, som vi etablerte høsten 2018. Denne 

gangen var temaet praksis. LPU gjennomførte flere tiltak høsten 2018 for å samle 

informasjon fra studentene om sine praksiserfaringer, som de ønsket å legge frem for 

sentrale aktører på ILS. Studentene har meninger og opplevelser fra praksis som bør 

følges opp med skolene, men studentene gjør i liten grad noe med det selv. LPU hadde 

særlig fire konkrete, gjennomgående tilbakemeldinger å ta opp: 1) Informasjon fra 

instituttet til studentene, 2) kommunikasjon mellom ILS og praksisskolene 3) 

Skikkethet 4) . Får ulike tilbakemeldinger. Tilbakemeldingene som særlig går igjen fra 

studentene er variasjonen på veilederne. Praksis er med andre ord veldig avhengig av 

hvem du er i praksis med og hvem du møter der.  

 

 



Sak 3: Underveisevaluering for studieåret 2017/2018 

Det første kullet som startet i ny studiemodell for Lektorprogrammet ved UiO blir ferdige 

våren 2019(kull 2014). 169 lektorstudenter er oppmeldt til masteroppgaveemner denne 

våren, langt flere enn tidligere år. Programledelsen er nå i prosess med å konkretisere og 

planlegge for den neste fasen for den periodiske programevalueringen. ILS vil sammenstille 

det vi har av materiale om programmet og utrede hva vi eventuelt mangler for å dekke de 

nødvendige innholdskomponentene i evalueringen. Etter den interne programevalueringen 

skal programrådet oppnevne en ekstern programevalueringskomite. I forbindelse med den 

periodiske programevalueringen vil det komme bestillinger til fakultetene. Lene Fosshaug fra 

Seksjon for studiekvalitet, vil bistå i arbeidet med programevalueringen for 

Lektorprogrammet. Programrådet bes om å tenke på aktuelle personer som kan oppnevnes 

til en ekstern programevalueringskomite.  

For studieåret 2017/2018 var det ingen store endringer i søkertall, søkeres bakgrunn o.l. 

Godt kvalifiserte studenter som starter på programmet, noe som gir et godt utgangspunkt. 

Ellers inngår periodisk emneevaluering av PROF4045 i underveisevalueringen. PROF4045 er 

det siste av profesjonsfaget og det siste fellesemnet til studentene på kull 2014.  Det er verdt å 

merke seg at det er kun 45 av 189 studenter som var oppmeldt i emnet, som har svart på 

evalueringen av emnet. Praksis får gjennomgående gode tilbakemeldinger i disse 

undersøkelsene, men de gir generiske data så programledelsen ser behov for å gjennomføre 

evalueringer som gir mer detaljerte og nyanserte tilbakemeldinger.  

Det siste punktet i underveisevalueringen omhandler oppstart på masterspesialiseringene 

våren 2018. Alle emnegruppene (90-gruppene) har vært under revisjon, og alle 

emnegruppene måtte inkludere et emne med 15 dager praksis.  I flere av studieløpene kan 

man velge mellom en didaktisk masterspesialisering eller en disiplinfaglig 

masterspesialisering. Stort sett tilbys det nå masteroppgaver på 30 studiepoeng, unntatt ved 

historie hvor man kan velge mellom 60- eller 30 studiepoeng. I de didaktiske 

masterspesialiseringene er det gjort store endringer, i forsøk på å skape robuste studie- og 

læringsløp.  

I Lektorprogrammet er det ikke opptakskrav for å kunne starte på masterspesialiseringen, 

men det ligger progresjonskrav som må være oppfylt. De nye masteremnene med praksis i 9. 

semester vil inngå i neste underveisevaluering, for studieåret 2018/2019.  

Kommentarer og innspill fra programrådet 

Programrådet synes underveisevalueringen for 2017/2018 fremstilles ryddig og oversiktlig. 

Det fremkommer tydelig at programledelse og administrasjon jobber systematisk og godt 

med studiekvalitet for studentene, slik at et så komplekst studieprogram som 

lektorprogrammet likevel fremstår som en profesjonsutdanning.  

Ellers bemerket programrådet at den lave svarprosenten i emneevalueringen for PROF4045 

kunne vært fremhevet tydeligere og at det følgelig er stor usikkerhet knyttet til tallene. Det 

ble også bemerket at man i emneevalueringen slår sammen de tre mest positive 

svaralternativene, som kan gi noe misvisende positivt inntrykk. Programrådet anbefaler noen 

flere figurer for å vise skalaen og spredningen på studentsvarene.  

Forslag til tema for neste underveisevaluering støttes, og underveisevalueringen godkjennes 

av programrådet under forutsetning av at de konkrete innspillene til emneevalueringen for 

PROF4045 inkluderes i den endelige versjonen av underveisevalueringen for 2017/2018.  

 

 



Sak 4: Eventuelt 

a) Forslag til endring av gradstitler i Lektorprogrammet 

Ved fremmøte til programrådsmøtet fikk medlemmene utdelt et kort saksnotat med forslag 

om endring av gradsnavn fra Lektorprogrammet. Denne saken var ikke oppgitt i sakslisten, 

og medlemmene hadde ikke fått tilsendt notatet på forhånd.  

Bakgrunnen for at saken ble fremmet direkte i møtet, og ikke utsatt til neste 

programrådsmøte i mai, var et ønske fra programledelsen og lektorprogrammets 

administrasjon om å få på plass en endring av gradsnavnet før de første studentene på ny 

studiemodell får utstedt vitnemål i august. En slik endring medfører en endring i UiOs 

forskrift om studier og eksamen og må formelt vedtas i universitetsstyret, så det kan være en 

omstendelig prosess som kan trekke ut i tid.   

Programrådet var generelt positive til endringen, og synes forslaget som ble fremmet er en 

klar forbedring fra de nåværende gradsnavnene. Programrådet understreket at det var en 

fordel å synliggjøre lektorkompetansen, særlig fra et skoleperspektiv/ansettelsesperspektiv.  

Programrådet diskuterte plasseringen av «lektorkompetanse» i navnet, men landet på at den 

bør forbli som foreslått i notatet. Det ble reist et spørsmål om «kultur»-begrepet kunne 

erstattes av et mer dekkende begrep for alle fagene. Humaniora ble nevnt som en mulig 

erstatning, som på en bedre måte også vil favne fagene historie og religion og etikk.  

Programrådet spilte inn at det kunne være lurt å innhente informasjon om hva de andre 

lektorutdanningene benytter som gradsnavn på sine lektorutdanninger*. 

Endring av gradsnavnet skulle ikke formelt vedtas i programrådsmøtet, og det var konsensus 

i programrådet om at saken sendes videre til STYLE for videre avklaringer og behandling.  

 

* Til programrådets orientering:  

 

NTNU benytter «Master i (programnavn)/lektor» 

UiB benytter «Master i <navn på fag> med integrert praktisk-pedagogisk utdanning 

UiT benytter «Master i (tittel på studieprogram) med integrert prakstisk-pedagogisk 

utdanning» 

 


