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Sak 1: Godkjenning av innkalling 

Godkjent uten ytterligere kommentarer. 

Sak 2: Godkjenning av dagsorden 

Godkjent uten ytterligere kommentarer. 

Sak 3: Revisjon av PPU. ILS skal revidere PPU og ønsker programrådets innspill 

Bakgrunn 

Med innføring av masterkrav for alle lærerutdanninger har det blitt en merkbar reduksjon i antall 

kvalifiserte søkere til PPU. Det er også frafall gjennom studieløpet. Potensielle søkere med master 

har flere valgmuligheter og mange sier at de slutter grunnet jobbtilbud. ILS må fortsette å se på hva 

vi kan gjøre for å både tiltrekke oss flere søkere og å øke gjennomføringsgraden. 

Instituttet har allerede gjort noen grep, bl.a. en innføring av tverrfaglig undervisningsmodul for å 

gjøre ettfagsstudentene mer attraktive på arbeidsmarkedet. Ellers fokuserer vi på fire områder; 

rekruttering, informasjonsflyt, organisering og innhold i studiet. 

Undervisningsledelsen ønsker programrådets innspill på to spørsmål som gjelder organisering og 

innhold. 

a) Hvordan kan vi lage et deltidsstudium som er organisert slik at det ikke går på bekostning 

av kvaliteten i utdanningen; hvilken undervisning kan være digitalt, hva må være fysisk? 

En presisering fra møteleder om utfordringer man har avdekket med digital undervisning: 

- Hvordan sikre løpende skikkethetsvurdering? 

- En hybrid undervisningsmodell gir lite forutsigbarhet for undervisere når man ikke vet hvor 

mange studenter som møter fysisk og digitalt. 

- Hvordan skape studenttilhørighet og uformelle møteplasser? 
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b) Hvordan kan vi, i enda større grad enn i dag, lære bort de praktiske og teoretiske 

verktøyene for å fungere godt i praksis og som nyutdannet lærer? Er det noe vi burde gjøre 

annerledes for å forberede studentene våre bedre? 

Programrådets innspill til spørsmål a) 

- Undervisere i pedagogikk har allerede startet å prøve ut mer digital undervisning og de har 

sett at det må være minst 5 studenter i rommet for at hybrid undervisning skal fungere. Det 

er også viktig med en kontinuitet mellom samlingene.  

- Man ser at det er færre deltidsstudenter enn heltidsstudenter, som møter fysisk til de 

hybride fellesforelesningene. 

- En studentrepresentant anbefaler at man ser på forelesning som format, og særlig når det 

er lagt opp til fire sammenhengende forelesningstimer.  

- Programrådet kommenterer at man må vurdere hvordan man kan følge opp studenter i 

praksis, dersom de i større grad vil bo i hele landet. Her har ILS gjort seg flere erfaringer 

med både VIVA-appen og digitalt påhør. Ekstern representant forteller om ulike erfaringer 

med digitalt påhør, både grunnet ulikt digitalt utstyr på skolene og noe uklar informasjon 

om hva videoen skal inneholde. 

- Det gis også innspill på at ulike formater på undervisningen fordrer tydelig kommunikasjon 

til studentene for å unngå uklarheter om hvilken undervisning som gjelder når. 

Programrådets innspill til spørsmål b) 

- Programrådet er klare på at praksis oppleves som veldig viktig. Koblingen mellom praksis 

og teori skjer både på UiO og i praksisskolene.  

- Det er noe ulikt hvordan veiledere bevisstgjør studentene denne koblingen og lar de bruke 

kunnskapen de har fra UiO. Veiledningskompetanse er noe ILS må fortsette å jobbe med. 

Sak 4: Orientering om implementering av vurderingskriterier for praksis 

Programrådet har, i et felles møte med fagrådet for Lektorprogrammet, vedtatt nye 

vurderingskriterier for praksis. Etter dette har det blitt gjennomført en pilotering som har avdekket 

at ILS må bruke noe tid på å finjustere dokumentene, som supplerer vurderingskriteriene. 

Piloteringen vil derfor fortsette og implementering av kriteriene på alle lærerutdanningene 

utsettes.  

Programrådet har ingen kommentarer til dette. 

Sak 5: Orientering om gjennomførte endringer i emneplaner 

Undervisningsledelsen har gjort en endring i emneplanen til PPU3210, første semester heltid, og 

programrådet har fått dette på sirkulasjon per e-post. Praksisperioden i PPU3210 har vært delt 
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med en praksisuke tidlig i semesteret etterfulgt av en 3-ukerspraksis midtveis i semesteret. 

Grunnet smittevernhensyn under pandemien besluttet undervisningsledelsen å endre 

praksisperioden til fire sammenhengende uker ved samme praksisskole. ILS opplever at denne 

omstruktureringen av praksisperioden har vært meget vellykket og endringen blir dermed 

permanent. 

Det er også foretatt en mindre endring i samtlige emneplaner til PPU ved at man har lagt til at det 

kan forekomme digital undervisning. 

Programrådet har ingen kommentarer til disse endringene. 

Sak 6: Eventuelt 

Det er ingen saker til eventuelt. 


