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Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent uten ytterligere kommentarer. 

Diskusjonssaker 

Sak 2: Underveisevaluering for studieåret 2018/2019 

Vedlegg 1: Utkast til underveisevaluering for studieåret 2018/2019 

Underveisevalueringen danner grunnlag for den periodiske programevalueringen som skal 

gjennomføres hver gang et nytt program tilbys. Første kull på ny studiemodell startet høsten 2014. 

Man har i denne underveisevalueringen sett spesielt på opptakstall og -kvalitet og gjennomføring 

samt nye masteremner med praksis i 9. semester av studieløpet. 

Kapittel 1: Inntakskvalitet og rekruttering 

Søkertallene på programmet som helhet gikk noe ned i opptaket for 2018, men vi har fortsatt gode 

søkertall og høye inntaksgrenser. Studieretning engelsk fikk flest søkere per studieplass, mens 

studieretning Kultur- og samfunnsfag fortsatt har flest søkere og høyest poengsum av alle 

studieretningene på Lektorprogrammet. Vi rekrutterer best fra Oslo og nærliggende fylker, og vi 

har flest kvinnelige søkere. Realfag har jevnest fordeling av kvinner og menn, og nordisk er 

studieretningen med fleste kvinnelige søkere.  

Departementets prøveordning med krav om R2 i matematikk fra videregående skole for opptak på 

studieretning realfag ser ut til å ha hatt effekt på søkertallene og poenggrensene. Både søkertall og 

snittkarakter på søkerne har gått ned, men det anses som viktigere at studentene har denne 

fordypningen fremfor et høyt karaktersnitt fra vgs. Det er enda for tidlig å se hele effekten av denne 

ordningen. 

Vi ser en generell bedring i inntakskvalitet samt høyere gjennomføringsprosent i programmet som 

helhet.  

Kapittel 2: Gjennomstrømning og frafall i Lektorprogrammet 

På studentantallet i 3. semester for kullene 2014-2018 ser man at frafallet har gått betydelig ned i 

løpet av denne perioden. PROMO (mentorordningen) kan ha hatt en positiv effekt ved å bedre det 

sosiale læringsmiljøet og gi studentene større opplevelse av tilhørighet til programmet. Det kan 

også tenkes at det minkende frafallet har sammenheng med økende inntakskvalitet. I tillegg har 
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lektorutdanningene etter hvert fått tydeligere profil som studieprogram. Vi ser på kahooten som 

kjøres på åpningsdagen at de fleste nye studentene på Lektorprogrammet ønsker å jobbe i 

videregående skole, og derfor antar vi at det er dette som gjør at de velger et lektorprogram fremfor 

grunnskolelærerutdanning. Det er derfor lite trolig at innføringen av femårig 

grunnskolelærerutdanning har hatt negativ effekt på søkertallene til Lektorprogrammet. 

Vi ser også en økende studiepoengproduksjon jo lenger frem i løpet studentene kommer. Dette kan 

ha sammenheng med at studenter som har lav studieprogresjon ofte faller fra underveis. 

Gjennomsnittet på karakterer ligger på en svak C i samtlige studieretninger på Lektorprogrammet, 

men de fleste som leverer masteroppgave har et snitt mellom C og A. Vi ser også en økning av 

studenter som fullfører programmet. Det er enda litt tidlig å få et fullstendig bilde av 

gjennomføringen til 2014-kullet, da noen er forsinket i løpet grunnet permisjoner eller andre 

årsaker. 

Kapittel 3: Masteremnenes struktur og praksisavvikling 

MN, HF og UV har opprettet emner med 15 dager praksis i 9. semester. Emnene består av 

undervisning på campus samt en ofte ganske fleksibel praksisordning. På HF og UV er emnene på 

10 studiepoeng og 15 dager praksis, mens på MN tar studentene to 5-poengsemner med 7,5 dager 

praksis i hvert emne slik at de får praksis i både fag A og fag B på masternivå.  

Evalueringene viser at det må gjøres noen grep her og der, blant annet i koordineringen mellom 

undervisning på campus og praksis, men med tanke på at mange av enhetene ikke tidligere har hatt 

denne typen samarbeid med skolen, er vi på god vei.  

Programrådet synes at utkastet til underveisevalueringen er meget god og informativ, og har ingen 

videre innsigelser. Innspill kan eventuelt meldes inn skriftlig i etterkant. Underveisevalueringen vil 

presenteres for STYLE i desember. 

Sak 4: Programkomité for Nasjonal lektorutdanningskonferanse ved UiO 2020 

 

Det skal nedsettes en programkomité for neste års nasjonale lektorutdanningskonferanse da UiO 

skal være vertskap denne gangen. Skoler, studenter og representanter fra de samarbeidende 

fakultetene bør være representert i tillegg til faglige og administrative fra ILS.  

Lektorkonferansene er en arena for å samhandle med de andre lærestedene, og arrangørene står 

ganske fritt til å utforme innholdet. Årets konferanse i Tromsø hadde fagfornyelsen som tema, og 

hadde bidragsytere fra sentrale aktører i fagfornyelsen. ILS ønsker å ha lektorstudenten i fokus når 

UiO holder konferansen, og vil gjerne trekke inn skolerepresentanter og studenter. Vi må være 

tydelige på hvem som er målgruppe slik at konferansen oppleves som relevant for deltakerne.  

Programkomiteen bestod av 16 personer da UiO siste arrangerte lektorkonferanse i 2012. Vi ønsker 

en noe mindre komité for neste års konferanse. Komitéen utarbeider programmet, og ILS tar seg av 

den praktiske organiseringen. 
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MN, HF og SV ønsker å stille med én representant hver. Det blir trolig Øyvind Wiborg som stiller 

fra SV, og Cathrine Tellefsen spørres fra MN. Fra HF anbefales det en representant fra nordisk, da 

dette er det største skolefaget i Lektorprogrammet hos HF. LPU ønsker å stille med to 

representanter. Marie hører med TF om de også ønsker en representant i programkomiteen. Det 

kan også bli aktuelt å få inn en eller to representanter fra skolene, helst noen fra begge skoleslag. 

Fra ILS bidrar Kirsti Engelien, Marie Thorstensen og Kirsti Hyldmo. 

29.-30. oktober er tentative datoer for konferansen. Mange av studentene er i praksis i denne 

perioden. Marie sjekker at disse datoene ikke kolliderer med faglig-pedagogisk dag1. Det er 

ønskelig at minst én av dagene skal foregå på Blindern, og det er lettere å skaffe lokaler på UiO når 

studentene er i praksis.  

 

Vedtakssaker 

Sak 5: Forslag om opprettelse av nye emnegrupper for lektorstudenter i samfunnsfag 

Vedlegg 2: Notat fra SV 

Dagens emnegrupper i samfunnsfag på Lektorprogrammet favner i bredden og ikke i dybden.  

Emnene i gruppene er stort sett på 1000-nivå. Etter tilbakemeldinger fra både ansatte og studenter 

er det derfor utarbeidet et forslag til nye 60- og 80-grupper i samfunnsfag for Lektorprogrammet. 

Studentene skal kunne kombinere emner fra ulike disipliner nokså fritt, men det vil opprettes 

anbefalte faglige fordypninger i henholdsvis sosiologi, sosialantropologi, statsvitenskap og 

samfunnsgeografi. De anbefalte løpene kollisjonssikres i timeplanleggingen. Studentene må selv 

sjekke timeplanene for kollisjoner dersom de velger andre emner enn i de anbefalte fordypningene. 

Alle studenter med 60- eller 80-gruppe i samfunnsfag må ta emnet SVLEP1000, som mest 

sannsynlig vil være klart til høsten 2020. SVLEP1000 blir et innføringsemne for de ulike 

samfunnsvitenskapelige fagdisiplinene. Her skal studentene lære hva som forener og hva som 

skiller de ulike samfunnsvitenskapene og også koble disse til profesjonsutøvelsen. Emnet skal bidra 

til bevisstgjøring av studentens fremtidige rolle som lærer så vel som fagperson. Emnet vil ikke ta 

for seg hele vitenskapshistorien, men jobbe med ideene.  Tanken er også at dette skal virke 

samlende på lektorstudentene som har valgt samfunnsfag.  

ILS er i dialog med SV om overgangsordninger. Mest sannsynlig kan 2019-kullet velge å ta den nye 

80-gruppe-modellen da de ikke starter på 80-gruppen før i 3. semester. 

Det ble diskutert hvordan denne fordypningen vil kunne påvirke jobbmulighetene i skolen. 

Studentene lurer på om fordypning i en av fagdisiplinene vil utelukke undervisning i de andre. De 

nye emnegruppene i samfunnsfag er forankret i Ludvigsen-utvalgets fokus på dybdelæring og 

utvikling av ferdigheter til å oppdatere sine kunnskaper. SVLEP1000 vil gi noe kjennskap til de 

ulike fagtradisjonene, og man kommer også innom flere av samfunnsvitenskapene gjennom 

                                                           
1 Det er operasjon dagsverk/faglig-pedagogisk dag 29. oktober, så da må vi trolig se på alternative datoer.  
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samfunnsfagdidaktikken i profesjonsfaget. Hvilke fag man blir satt til å undervise i kommer også 

an på hva slags fagkompetanse de andre ansatte på skolene har.  

Progrådet innstiller emnegruppen til godkjenning av dekanen ved UV. Den blir gjeldende fra 

høsten 2020 under forutsetning av at SVLEP1000 er opprettet innen 15. januar 2020.  

Sak 5: Forslag til sammensetning av eksternt evalueringspanel  

Vedlegg 3: Notat fra ILS 

ILS skal utforme en intern rapport i forbindelse med den periodiske programevalueringen. Denne 

skal godkjennes av programrådet og STYLE, og deretter sendes til et eksternt evalueringspanel. Det 

eksterne evalueringspanelet skal gi tilbakemelding på den interne selvevalueringen. 

 

ILS ønsker at evalueringspanelet settes sammen av representanter fra fagmiljøene i pedagogikk, 

didaktikk og disiplinfagene samt studenter og representanter fra skole og studieadministrasjon. 

 

Innspill fra programrådet:  

Panelet bør bestå av personer som ikke er eller har vært nært knyttet til ILS. Vi bør også forsøke å 

hente inn utenlandsk ekspertise fra Sverige eller Danmark, om mulig. Dersom vi ikke får tak i 

utenlandsk ekspertise, kan det vurderes å spørre noen fra en grunnskolelærerutdanning da dette 

også er komplekse femårige studieprogram. Helst bør det være en viss representasjon av de ulike 

undervisningsfagene i utvalget, men med et såpass bredt felt er det viktigst å sikre at utvalget kan 

vurdere programmet på systemnivå. Rapporten fra ILS vil nok ikke gå mye inn på hvert fag, og 

utvalget må ha et begrenset antall medlemmer for at det skal bli gjennomførbart å koordinere 

arbeidet. Det kan være en fordel for studenten dersom han/hun har en tilknytning til leder av 

utvalget eller til en av de andre medlemmene. 

 

Om periodiske programevalueringer ved UiO: 

https://www.uio.no/om/regelverk/studier/kvalitetssystem/systembeskrivelse.html#toc5 

 

Studietilsynsforskriften:  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-02-07-137#KAPITTEL_2 

 

6. Eventuelt 

Under eventuelt ble det reist et spørsmål om rollen mellom ILS og universitetsskolesamarbeidet på 

den ene siden og FIKS på den andre. Det er behov for EVU i skolen - ILS og FIKS kan være viktige 

bidragsytere her, men rollen mellom disse aktørene fremstår som noe uklar.  
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