
 

 

Referat fra programrådsmøte for Lektorprogrammet 24. mai 2018 
 

Tilstede: Øyvind Wiborg, Mari Hafsås, Markus Opheim, Tor Egil Førland, Siv Jacobsen, 

Mette Nordeng, Elisabeth Tveito Johnsen, Tone Gregers (MN-vara), Marie Stanghov 

Thorstensen og Lisa Utnem (ref). 

Kort introduksjonsrunde av medlemmene. Kort informasjon om programrådets funksjon. 

Mandatet til programrådet for Lektorprogrammets vil tas opp i neste programrådsmøte.  

Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakspapirer 

Innkallingen og sakspapirer ble godkjent.  

Sak 2 Orienteringssaker 

a) Søkertall til Lektorprogrammet 2018 

Kort redegjørelse for søkertallene for opptaket høsten 2018. Nytt høsten 2018 er 

opptakskravene til studieretning realfag, der det nå er innført et krav om R2. Det var 

forventet at søkertallene ville gå litt ned på grunn av dette.  

 

b) Forkurs i matematikk til lærerutdanningen 

Gjennomføres også sommeren 2018. ILS har inngått kontrakt med Metis 

Privatistgymnas AS som skal stå for undervisningen. 

  

c) Prosess med nye samfunnsfaglige studieløp 

Øyvind Wiborg ga en kort gjennomgang av prosessen og fremdriftsplanen for 

implementering av nye studieløp i samfunnsfag fra høsten 2019. Saken vil tas opp 

igjen i programrådet før nye studieløp kan vedtas.  

 

d) Masteremner med praksis 9. semester 

Kort orientering om masteremnene med praksis som gjennomføres for første gang 

høsten 2019. 15 av totalt 100 dager praksis ligger i 9. semester, og er tilknyttet 

obligatoriske masteremner som instituttene tilbyr lektorstudenter.  

 

e) Å bli lærer i Oslo – hovedfunn fra felles undersøkelse mellom OsloMet og 

UiO 

Undersøkelsen ble sendt ut til alle 1. og 2. års studenter i GLU 1-7 og 5-10 ved 

OsloMet, samt 1. og 2. års studenter i Lektorprogrammet ved UiO høsten 2017. 

Undersøkelsen handler om motivasjon for valg av studiested. UiOs søkere til 

Lektorprogrammet er gjennomgående opptatt av studiestedet og fagmiljøene. 

OsloMet søkere til GLU-programmene har en bredere motivasjonsprofil, deriblant 

motivasjon for å bli lærer.  

Diskusjonssaker 

Sak 3 Underveisevaluering for studieåret 2016/2017 

Lektorprogrammet har en fast opptaksramme på 286 studieplasser, som overbookes hvert 

opptak. Det er langt flere søkere som får tilbud om studieplass på programmet enn de som 

takker ja til plassen. Det er en overvekt av kvinner som søker seg til programmet. Dette kan 

være nyttig å merke seg og ha et fokus på i forbindelse med rekruttering av mannlige søkere. 

Skolen har mulighet til å drive moderat kjønnskvotering i ansettelsesprosesser.  

Programrådet ønsker informasjon om årsak til frafallet, om man vet hvor de som slutter i 

Lektorprogrammet blir av – går de videre på andre studier eller slutter de på UiO? Er 

frafallet høyt sammenlignet med andre profesjonsstudier? 



 

 

Vi har ingen gode data på dette per i dag. I undersøkelsen ser vi at studieprogresjonen øker 

utover i studiet, så det er mulig å anta at de som strever med studiene, eller mangler 

motivasjon, er de som faller fra. Studentene kommer inn på programmet med høyt 

poengsnitt i alle studieretninger.  

PROMO er Lektorprogrammets profesjonsrettede mentorordning, og er ILS sin strategiske 

satsning for å fremme trivsel og tilhørighet til programmet. I dette tilbudet ligger også en 

arrangementsserie med ulike tema, kalt Lektorpåfyll, og det er et mål at de andre fakultetene 

også skal synliggjøres gjennom dette tilbudet. Lektorprogrammets administrasjon vil invitere 

til deltakelse i dette. Lektorprogrammets facebook-side er også et tiltak for å for å fremme 

trivsel og tilhørighet til programmet. Her vil vi i kommende studieår jobbe frem en strategi 

for hvordan vi i større grad kan koble på fagfakultetene i dette arbeidet.  

Lektorprogrammets programråd vedtok at det skulle gjennomføres to-tre 

studentundersøkelser i året, for å belyse hvilke områder vi lykkes på og hvilke områder som 

har behov for forbedring/endring. Et sterkt ønske med disse studentundersøkelsene var å 

bryte svarene ned på studieretningsnivå, helt studieløpsnivå, for at undersøkelsene skulle gi 

flere svar enn det Studiebarometeret gjør, som gir resultater på et overordnet programnivå. 

Svarprosenten på studentundersøkelsene har vært lave og det har ikke generert tilstrekkelig 

data for å kunne bryte ned på studieløp. ILS vil jobbe videre med å utvikle 

spørreundersøkelsene for å kunne bryte dataene ned på studieløp, og tiltak for å øke 

svarprosenten på undersøkelsene.  

Et interessant funn i studentundersøkelsen, i forbindelse med motivasjon, relevans og trivsel 

på studiet, er at en tredjedel av studentene er bare sånn passe motivert for studieinnsats. 

Dette er ikke nødvendigvis representativt, da svarprosenten er lav, men er likevel verdt å 

merke seg.  

Forslagene til tematikk for underveisevalueringen for studieåret 2017/2018, ble støttet av 

programrådet, og foruten de faste punktene blir tematikken emneevaluering for PROF4045 

og oppstart av reviderte programspesialiseringer. 

Det foreligger nå en oppdatert versjon av underveisevalueringen som inkluderer de innspill 

og kommentarer som ble fremmet av programrådsmedelemmene i møtet.  

Sak 4 Forslag til rutine for endring av emnegrupper 

Lektorprogrammets administrasjon har laget et forslag til hvordan endringer i 

emnegruppene meldes inn til Lektorprogrammets administrasjon. Dette for at nødvendige 

oppdateringer skal gjøres og for at man sikrer at studenter i overgangsordninger blitt tatt 

hensyn til. Programrådet støtter implementering av rutinen, som også vil ivareta det beste for 

studentene.  

Sak 5 Forslag til endring av navn på programspesialisering til 

masterspesialisering 

Lektorprogrammets administrasjon foreslår å endre navn på 90-gruppene som inngår i 

Lektorprogrammet fra «programspesialisering» til «masterspesialisering». ILS mener 

masterspesialisering tydeliggjør bedre nivået på de siste tre semestrene i programmet, samt 

behovet for å oppfylle progresjonskravene til masterdelen av studieprogrammet. 

Programrådet støtter implementeringen av navneendringen fra og med våren 2019.  

Sak 6 Eventuelt 

Det var ingen saker til eventuelt 


