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Sak 1: Godkjenning av innkalling og sakspapirer 

 Innkalling og sakspapirer ble godkjent. 

 

Sak 2: Orienteringssaker 

a) Endringer i samfunnsfag 80-gruppa – valgfrie emner 

Fakultetsledelsen på SV har vedtatt at lektorstudenter med 80-gruppe i samfunnsfag 

får større frihet i valg av det valgfrie emnet som inngår i emnegruppen. Tidligere var 

det en liste med noen få emner som studentene kunne velge mellom, men denne er 

avviklet og studentene kan nå velge fritt blant alle bacheloremner på SV-fakultetet, 

under forutsetning av at eventuelle forkunnskapskrav er oppfylt.  

 

Lektorprogrammets administrasjon vil informere alle studenter med samfunnsfag 

som 80-gruppe om denne endringen.  

 

b) Evaluering av fredagspraksis i PROF1015 

Høsten 2018 gjennomfører ILS en evaluering av praksis i PROF1015. I dette emnet er 

15 dager praksis fordelt på to modeller for praksis. Fem dager gjennomføres som en 

intensiv praksisuke på seminargruppelederes skole i uke 41. Denne uken gir 

studentene et felles dypdykk i praksis og legger til rette for systematisk observasjon, 

samt noe undervisning. De resterende dagene er lagt til en punktpraksismodell med 

praksis nesten hver fredag (fredagspraksis) gjennom semesteret.  

 

Det er tidligere gjennomført emneevalueringer som har inkludert evaluering av 

praksiskomponenten, men vi ønsket denne gangen å gjøre et dypdykk i studenters 

opplevelser av praksis, og fredagspraksis spesielt, for å få mer informasjon om hva 

som fungerer godt og hva som fungerer mindre godt. Deretter vil vi se på hvordan vi 

kan jobbe med skolene for å få dette til å fungere bedre på flere skoler. Resultater fra 

evalueringen vil presenteres for programrådet. 

 

c) Seminar med universitetsskolene 

3. desember ble det holdt et seminar med de 18 universitetsskolene med bidrag fra 

flere enheter ved UiO. Seminaret var lagt opp som en workshop der skolene kunne 

konkretisere egne innsatsområder i tiden framover og finne mulige 

samarbeidspartnere. Det ble også tid til å starte prosessen med å utvikle felles 

søknader om såkornmidler på tvers av skolene. Det vil bli utlyst såkornmidler tidlig 

på nyåret til FoU-prosjekter knyttet til de tre pillarene i universitetsskolesamarbeidet, 

denne gangen med et spesielt fokus på fagfornyelsen. Både skoler og ansatte ved UiO 

kan søke.  



 

Beslutningssaker 

Sak 3: Forslag om nytt studieløp i studieretning realfag 

På studieretning realfag finnes det per nå 9 forskjellige studieløp, 8 av studieløpene består av 

de samme fagene med kombinasjon begge veier, eksempelvis kjemi-matematikk og 

matematikk-kjemi. Det siste løpet er matematikk-naturfag. MN ønsker å innføre et 10. 

studieløp med biologi-matematikk. Mange av de biologistudentene etterspør kombinasjonen 

med matematikk. Mange lærere har kombinasjonen biologi-matematikk da de ofte er 

avhengig av et «tungt skolefag» ved siden av biologi.  

Studieløpet vil gjøre logistikkutfordringen med undervisning- og eksamensplanlegging 

større. De faglige argumenter veier i dette tilfellet tyngre og fakultetet ønsker å tilby 

studieløpet. MN ønsker ikke tilby studieløpet matematikk-biologi da det vil medføre for 

mange faglige svakheter, da emnene i kjemi og fysikk må tas ut. Innføringen av et nytt 

studieløp vil ikke få konsekvenser for praksisavvikling i PROF1015 og PROF3025.   

Beslutning 

Programrådet innstiller til vedtak av UVs dekan at studieløpet Biologi-matematikk 

implementeres fra og med høsten 2019 i studieretning realfag i Lektorprogrammet.  

 

Diskusjonssaker 

Sak 4: Ulike fagtradisjoner i Lektorprogrammet – bestilling fra STYLE 

Lektorstudenter møter ulike og til dels fremmede fagtradisjoner i løpet av sitt program. 

STYLE hadde et eget møte der dette temaet ble adressert eksplisitt. STYLE kom med følgende 

bestilling til programrådet for Lektorprogrammet:  

Styringsgruppen for Lektorprogrammet ved UiO (STYLE) drøftet på møtet 7.6.2018 

forholdet mellom ulike fagtradisjoner i Lektorprogrammet og de utfordringene som 

oppstår når lektorstudenter beveger seg mellom disse fagtradisjonene. Det gjelder 

eksempelvis utfordringer knyttet til ulike normer for kunnskapsdanning (slik som 

metodebruk og forklaringstyper) og til ulike normer for akademisk framstilling. 

Styringsgruppen mener det er behov for å følge opp dette og vil be Programrådet for 

 Lektorprogrammet om å ta initiativ til en kartlegging av utfordringer i ulike deler 

 av studieprogrammet og forslag til mulige tiltak. 

Diskusjonen i programrådet ble innledet med en kort introduksjon til forskriften og 

studiemodellen oppbygging rundt fag 1 og fag 2 fra faglige leder av Lektorprogrammet, Kirsti 

Engelien. Øyvind Wiborg belyste dette i lys av de mange kunnskapstradisjonene som inngår i 

samfunnsfagene og Markus Opheim (LPU) delte erfaringer fra et studentperspektiv.  

Programrådet diskuterte om det er aktuelt å foreta en kartlegging og hva den eventuelt kunne 

bidra til å kartlegge. Programrådet kom frem til at det at studenter møter ulike 

kunnskapsdomener ikke egentlig er en utfordring, men en styrke. Alle lektorstudenter møter 

dette i sine studieløp og de vil også måtte stå i dette, og være bevisst dette, når de utøver 

profesjonen sin i skolen.  



 

Studentene vil kunne ha fordel av å få en bedre forståelse av de store grunnleggende 

spørsmålene i faget, dette vil også kunne hjelpe de med inngang til lesning av studielitteratur.  

De som opplever den største utfordringen med ulike kunnskapsdomener i Lektorprogrammet 

er trolig lektorstudenter på studieretning realfag og deres møte med profesjonsfaget, som 

står i en samfunnsvitenskapelig kunnskapstradisjon. I UiOs studiemodell for 

Lektorprogrammet er Profesjonsfaget (60 stp.) integrert mellom pedagogikk, fagdidaktikk og 

praksis i tråd med forskriften. Det innebærer i praksis at eksamensbesvarelser fra 

realfagstudenter alltid blir vurdert av en fagdidaktiker i realfag sammen med en pedagog. 

ILS har tidligere drøftet med MN muligheten for å tilby egne frivillige skrivekurs for 

realfagstudenter. Dette har blitt gjennomført tidligere og kan tas opp igjen. Det vil også 

kunne være aktuelt å få på plass noe mer støtte i overgangen til PROF1015 i dialog med MN. 

Denne eventuelle utfordringen er i liten grad uttrykt av studentene selv, og så vidt man er 

kjent med gir det heller ikke utslag på eksamensresultatene. Lektorprogrammets 

administrasjon vil følge opp dette. 

Programrådet ønsker derfor å avvente en eventuell kartlegging da det foreløpig ikke er klart 

for programrådet hva en slik kartlegging evt ville kunne bidra til i lys av studiekvalitets tiltak. 

 

Sak 5: Eventuelt – Revisjon av historieprogrammet 

IAKH arbeider med å revidere historieprogrammet og legger om emner på 1000-nivået. Fra 

høsten 2019 tar de sikte på å tilby et 20 studiepoengs emne i eldre historie, et 20 

studiepoengs emne i nyere historie, og et innføringsemne. Dette vil få konsekvenser også for 

emnegruppene i historie på Lektorprogrammet, noe IAKH har tatt med i vurderingen i 

forbindelse med revisjonsarbeidet.  Modellen med egne særemnegruppene for 

lektorstudenter videreføres også i den nye strukturen.  

De som har valgt 80-gruppe i 2018 vil også bruke de nye emnene. 60-gruppene vil bli endret 

fra høsten 2019. Representant fra IAKH antar at de nye læreplanene i historie trolig ikke vil 

påvirke historieemnene eller emnegruppens sammensetning. Det vil også bli noen endringer 

i masterspesialiseringen som også vil tre i kraft fra høsten 2019.  

 

 Forslag til møtedatoer for programrådsmøter våren 2019:  

torsdag 28. februar kl. 14.15-16.00 og onsdag 8. mai kl. 12.15-14.00 

 


