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Periodisk programevaluering av Lektorprogrammet ved Universitetet i 

Oslo i 2022 – Rapport fra eksternt evalueringspanel 
 

I henhold til kvalitetssystemet ved Universitetet i Oslo skal det gjennomføres en periodisk 

programevaluering innenfor en seksårsperiode. Formålet med evalueringen er å vurdere kvaliteten 

på programmet og mulighetene for videreutvikling av programmet. Den periodiske 

programevalueringen består av en egenevaluering og en ekstern evaluering. Egenevalueringen ble 

gjennomført av ledelsen og administrasjonen for Lektorprogrammet, og en rapport fra evalueringen 

ble godkjent av Lektorprogrammets programråd 16.02.2022.   

Den eksterne evalueringen er gjennomført av et evalueringspanel og basert på egenevalueringen og 

annet relevant materiale. Medlemmer av det eksterne panelet er: 

Kerstin von Brömssen, senior professor, Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige 
Helene Hauge, førstelektor i engelsk språkvitenskap, NTNU 
Rune Heggdal, kommunalsjef for skole, Kristiansand kommune 
Hannah Louise Rosenquist-Lie, leder av studentutvalget UV, Universitetet i Oslo 
Anne Kari Slettan, seniorrådgiver og koordinator i lektorutdanninga, Universitetet i Agder 
Sigrid Ørevik, førsteamanuensis engelsk fagdidaktikk, Universitetet i Bergen 
 
Panelet har fått tilsendt følgende materiale: 

 Rapport fra Lektorprogrammets egenevaluering 

 Rapporter fra de årlige underveisevalueringene gjennomført i perioden 2015–2019  

Panelets rapport er skrevet i henhold til tilsendt mal for rapport fra eksternt evalueringspanel. 

 

Dato for sluttføring av rapporten 

1. juni 2022 
 

1) Hva framstår som de særlige kvalitetene ved Lektorprogrammet? Ser evalueringspanelet noen 

kvaliteter som ikke kommer tydelig nok fram i rapporten fra egenevalueringen?  

Generelt dokumenterer selvevalueringsrapporten at ledelsen av Lektorprogrammet har et sterkt 
fokus på kvalitetsarbeid og en vilje til å iverksette tiltak når problemer blir identifisert. Blant annet 
ble det i 2014 vedtatt en strategi for kvalitetssikring av programmet. Det framstår videre som en 
klar styrke for utarbeidelsen og videreutviklingen av programmet at ProTed (The Centre for 
Professional Learning in Teacher education) har bidratt med forskningsbasert kunnskap og 
utviklingsarbeid.  
 
Når en går inn på ulike aspekter av Lektorprogrammet, mener evalueringspanelet at rapporten 
gjenspeiler en rekke kvaliteter knyttet til undervisning, veiledning, praksis, tiltak for helhet og 
sammenheng i studiet og organisering/ledelse. Panelet ser også at det er potensielle kvaliteter 
ved programmet som kunne ha kommet tydeligere fram i rapporten, spesifikt knyttet til 
studentenes erfaringer med utveksling/utenlandsopphold og skolenes perspektiv på 
praksissamarbeidet med UiO. 
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Undervisning og veiledning 

 Det går fram av rapporten at studentaktive læringsformer er relativt utbredt i flere 
kategorier av emner lektorstudentene tar. 

 Eksamensformene i disiplinemnene på masternivå er varierte og legger opp til at 
studentene får vise selvstendighet og refleksjonsevne. 

 Lektorutdanningen drives av stabile kompetansemiljøer som deltar i nasjonale og 
internasjonale nettverk med relevans for profesjonsutdanningen. 

 Studieveiledningstilbudet knyttet til lektorutdanningen er blitt videreutviklet, og 
studentene får tilbud om flere typer veiledning og oppfølging. 

 
Praksis 

 Rundt tre fjerdedeler av UiO-studentene melder at de er godt fornøyde med praksis i 
lektorutdanningen, noe som er høyere enn landsgjennomsnittet. 

 Lektorstudentene ved UiO får tilbakemeldinger fra skolesektoren på at de er faglig 
kompetente og gode på relasjonsbygging med elevene. 

 Som en hjelp til veiledning og oppfølging av studenter i praksis er det utformet 
“praksiskort” som beskriver konkret hva studentene bør gjennomføre i praksisperioden. 
Dette skal sikre at studentene får mest mulig likt innhold i praksisopplæringen selv om de 
er plassert på ulike skoler. Student og veileder skal sammen sette opp noen 
utviklingspunkter fram mot neste praksisperiode. 

 
Helhet og sammenheng i studiet 

 Disiplinfakultetene har disiplinemner og/eller seminargrupper spesielt lagt opp for 
lektorstudentene. Tre av fire disiplinfakulteter har dedikert stillingsressurser til arbeid 
med Lektorprogrammet.  

 Tilsetting av erfarne lærere som underviser på campus bidrar til en nyttig kobling mellom 
universitetsfagene og skolehverdagen. 

 Profesjonsfagene er lagt sammen med praksis, noe som har bidratt til nærhet mellom 
profesjonsfag og praksis og tilnærmet kollisjonsfrie studieløp.  

 Emnene på masternivå på disiplinfakultetene med 15 dager integrert praksis ser ut til å 
bygge en bro mellom disiplin- og profesjonsfag og forberede studentene til forskning de 
skal gjøre i masterprosjektet. 

 Undervisning og eksamensoppgaver i profesjonsemnene legger opp til en tett kobling 
mellom teori, forskning og praksis. Blant annet blir caser og videoer fra 
klasseromsforskning brukt i undervisningen. 

 UiO har et tett samarbeid med universitetsskolene (18 i tallet). 

 Mentorordningen PROMO (Profesjonsrettet mentorordning) bidrar til å gjøre 
lektorutdanningen mer profesjonsrettet. 

 
Gjennomføring 

 Gjennomføringsandelen har jevnt over økt siden ny studiemodell ble innført. 

 Gjennomsnittlig strykprosent er relativt lav, i underkant av 7 %. 
 
Organisering og ledelse av Lektorprogrammet 

 Den helhetlige organiseringen og forvaltningen av Lektorprogrammet er lagt til ILS 
(Institutt for lærerutdanning og skoleforskning), og faglig ledelse av programmet er 
ivaretatt gjennom en halv stilling ved dette instituttet. Faglig leder har tett dialog med alle 
involverte fakulteter og med universitetsledelsen.  

 Lektorprogrammets forankring i ledelsen ved de involverte fakultetene sikres gjennom 
STYLE (Styringsgruppa for lektorprogrammet). 
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 Et administrativt team ivaretar de administrative sidene ved programmet. 

 ILS har en faglig leder av universitetsskolesamarbeidet som samarbeider med 
praksiskoordinator og instituttledelsen.  

 Lektorprogrammet har et programråd med faglige representanter fra de samarbeidende 
fakultetene, og flere fakulteter har etablert studieretningsråd eller fagråd. 

 Alle nevnte råd og rådgivende organer har studentrepresentasjon.  
 
Kvaliteter som ikke kommer tydelig nok fram i rapporten 

 Avsnittet om utveksling handler mest om statistikk og praktiske forhold. Det kunne være 
ønskelig å si noe om studentenes opplevde utbytte av utvekslingen i forhold til 
lektorutdanningen, hvis slik informasjon er tilgjengelig. 

 Rapporten inneholder relativt lite om skolenes opplevde nytteverdi av samarbeidet med 
lektorutdanningen ved UiO.  

 Fra s. 7 i rapporten: «samarbeidet med universitetsskolene har vært sentralt for 
utviklingen av nye praksisformer, men også for studieprogrammet i sin helhet». 
Rapporten kunne gjerne ha vist flere eksempler på hvordan universitetsskolesamarbeidet 
har forbedret lektorutdanningen. 
 

 

2) Hva framstår som de viktigste utviklingsområdene for Lektorprogrammet? Ser 

evalueringspanelet noen utviklingsområder som ikke kommer tydelig nok fram i rapporten fra 

egenevalueringen? 

Evalueringspanelet opplever at egenevalueringen beskriver både lektorprogrammets styrker og 
utviklingsområder, og vi anerkjenner at UiO er godt i gang med å diskutere mange av 
utfordringene som de selv identifiserer i rapporten. Panelet ser de følgende utviklingsområdene 
for lektorprogrammet ved UiO: 
 
Helhet og sammenheng (kobling mellom teori og praksis) 
God helhet og sammenheng er utfordrende i alle lektorutdanninger. I evalueringsrapporten 
påpekes det at man spesielt ønsker tettere kobling mellom disiplinfag og fagdidaktikk. 
Evalueringspanelet vurderer også dette som et utviklingsområde for lektorprogrammet ved UiO 
(se punkt 4 for forslag til tiltak). 
 
Strukturelle utfordringer  
Rapporten peker på en del strukturelle utfordringer. Evalueringspanelet vurderer at det er tre 
områder som man kan undersøke nærmere 

 fag 2 før fag 1 på studieretninger innen humaniora og samfunnsfag, som 
ifølge evalueringsrapporten gir uheldige konsekvenser. 

 omfanget av studieløp (10) i studieretning realfag bør utredes nærmere, 
kanskje spesielt med fokus på matematikkfaget (både innhold og 
kombinasjonen med andre realfag). 

 rapporten påpeker at mange studenter ønsker å møte profesjonsfaget 
tidligere, og påpeker at det bør utredes nærmere. 
 

Frafall 
Rapporten viser at frafall har blitt jobbet godt med, og vi ser av tallene at frafallet er redusert 
betraktelig de senere år. 
Noe frafall er kvalitetssikring, og siden dette er en profesjonsutdanning er det naturlig og ønskelig 
at noen studenter slutter. Likevel mener panelet at lektorprogrammet ser ut til å ha noen 
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utfordringer knyttet til frafall der det kanskje er andre faktorer enn at studentene finner ut at de 
ikke ønsker å bli lektorer, og noe av frafallet kan kanskje knyttes til disse utfordringene: 

 Tilhørighet: NOKUTs undersøkelse blant frafalte studenter viser at over 50 % av 
dem som har sluttet, oppgir at de opplever svak tilhørighet til lektorprogrammet. 
Å arbeide for å styrke tilhørigheten er et langsiktig arbeid som UiO allerede er 
godt i gang med. Det er bevilget strategiske midler - som blant annet har blitt 
brukt til å knytte til seg relevante fagfolk (for eksempel Praksis 2-ere og 
vitenskapelig ansatte med spesielt ansvar for lektorprogrammet), mentorordning 
og etablering av lektorkrok på biblioteket. Panelet vurderer disse tiltakene som 
gode, og mener UiO bør vurdere videre strategiske tildelinger til slike formål. 

 Kommunikasjon/forventningsavklaringer: Lektorutdanningen er en svært 
kompleks utdanning, og den er av natur fragmentert. Rapporten påpeker at det er 
en del utfordringer knyttet til å få gitt studentene tilstrekkelig informasjon om hva 
det innebærer å være lektorstudent. Mange studenter oppgir at de hadde 
forventet å gå i en klasse, og uttrykker skuffelse/overraskelse over at ikke 
opplegget er mer slik som det er i grunnskolelærerutdanningene (GLU). Panelet vil 
dermed understreke betydningen av tydelige forventningsavklaringer. 

 
Praksis 
Tilbakemeldinger viser at studentene er godt fornøyde med praksis, men evalueringsrapporten 
peker på at man trenger mer informasjon om kvaliteten i praksisopplæringen og et bedre system 
for innhenting av denne informasjonen. Evalueringspanelet vurderer dette behovet som et 
utviklingsområde, gjerne sammen med en vurdering av å utpeke dedikerte lektorprogramskoler. 
 
Rapporten fra egenevalueringen nevner at lektorutdanningen ved UiO til nå ikke har lagt til rette 
for at studenter kan avvikle deler av praksisen i utlandet. Det sies også at dette området er under 
utvikling, men det har midlertidig blitt satt på vent på grunn av pandemien. Panelet vil anbefale at 
ILS tar opp igjen arbeidet med dette og søker å etablere praksisavtaler med relevante skoler i 
utlandet. Her støtter vi oss på positive erfaringer rapportert fra NTNU, som i en årrekke har tilbudt 
praksisplasser ved skoler i Spania, Zambia, Sveits, Australia og Canada. Studenter både ved GLU og 
lektorutdanningen kan søke om å ta fire uker av praksisen i utlandet, og utvelgelse gjøres på 
bakgrunn av gruppeintervju, studentenes karaktersnitt og fagtilbud ved de enkelte skolene. 
Arbeidsmessig rapporteres det om behov for noe mer organisering enn ordinær praksisavvikling, 
da særlig studenter på lektorutdanningen trenger skreddersydde løsninger i forhold til disiplinfag. 
Økonomisk har imidlertid tilbudet om praksis i utlandet ikke representert noen ekstrabyrde for 
institusjonen, da flere av landene har et lavere kostnadsnivå enn Norge. Inntrykket fra studentene 
som har deltatt er at de har hatt stort utbytte av utenlandspraksisen, både i forhold til personlig 
vekst og profesjonell utvikling. 

 

3) I oppfølgingen av programevalueringen vil programledelsen arbeide med å styrke studentenes 

tilhørighet til programmet og til instituttene der de tar disiplinfagene. Hvilke tiltak vil 

evalueringspanelet anbefale? 

 Evalueringsrapporten nevner at det etter evaluering av programmet er aktuelt å utrede 
mulighetene og konsekvensene av å flytte det første profesjonsemnet til 1. eller 2. 
semester. Panelet støtter en slik utredning. Vi vet fra forskningen at det er viktig å 
begynne en identitetsutvikling som lærer så tidlig som mulig etter studiestart. Hvis det 
viser seg at det ikke er mulig å flytte profesjonsemnet til første studieår, kan en gjennom 
de første semestrene av studiet trekke en «lektorstreng» ved å invitere til ulike seminarer 
og workshops. Disse kan ta opp bredt anlagte, relevante og allmenne temaer, med 
utgangspunkt i pedagogiske og didaktiske lærerprofesjonsspørsmål. Samlingene kan 
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legges til ulike institutter som deltar i utdanningen for slik å tydeliggjøre sammenhengen 
mellom disiplinfagene og profesjonsfaget i lektorutdanningen, og samtidig forsterke 
tilhørigheten til disiplininstituttet. 

 I rapporten framgår det at lektorstudenter i noen disiplinemner organiseres i egne 
seminargrupper. Evalueringspanelet ser positivt på et slikt tiltak, og anbefaler at det 
gjennomføres i flere emner. 

 Rapporten framhever betydningen av at lektorstudentene gis mulighet til å etablere 
faglig-sosiale nettverk med medstudenter som har samme fagkombinasjon. Det legges 
også vekt på å jobbe med det psykososiale læringsmiljøet og med å styrke relasjonen 
innenfor de ulike fagkombinasjonene. Evalueringspanelet ser viktigheten av å fortsette 
med et slikt arbeid, og oppfordrer til å finne andre tiltak som kan styrke lektorstudentenes 
tilhørighet ytterligere.  

 Selv om rapporten viser at noen studenter peker på utfordringer knyttet til følelsen av 
tilhørighet til fakultetet der de tar disiplinfag, er de fleste fornøyd med tiltakene som har 
blitt iverksatt, og panelet anbefaler å fortsette med de tiltakene som allerede er satt i 
gang. 

 Opplevelse av manglende muligheter for studentmedvirkning er en viktig faktor når det er 
snakk om mistrivsel og svak tilhørighet til studiet. I rapporten kommer det fram at en god 
del studenter mangler kunnskap om hvilke fora som gir studenter muligheter for 
innflytelse og medvirkning. Panelet anbefaler at fagutvalg og andre studentfora som 
representerer lektorstudentene blir synliggjort bedre, slik at studentene vet hvem de skal 
henvende seg til for at deres saker skal bli tatt med videre. 

 Panelet anbefaler et videre samarbeid på UiO om å fremme og styrke LPUs 
(studentforeningen Lektorprogrammets Programutvalg) rolle, og hvordan LPU kan styrke 
sin kontakt med studentene mens de tar disiplinfaglige emner. Det bør tilstrebes et best 
mulig samarbeid med ILS og instituttstyret. Studentutvalget ved UV (Det 
Utdanningsvitenskapelige fakultet) kan også bistå med å videreformidle og følge opp ting 
som blir tatt opp, med dekanatet.  

 
 

4) I oppfølgingen av programevalueringen vil programledelsen arbeide med å styrke relasjonene 

mellom fagdidaktikk og disiplinfag. Hvilke tiltak vil evalueringspanelet anbefale? 

 

 Rapporten gir ikke et utfyllende svar på hvordan studentenes valg av tema for de 
profesjonsrelevante masteroppgavene organiseres, og hvordan arbeidet med oppgaven 
gjennomføres. Panelet spør derfor om et samarbeid om veiledning av masteroppgavene 
kan styrke relasjonen mellom disiplinfag og fagdidaktikk? 

 Panelet anbefaler en årlig minikonferanse, der studenter presenterer og diskuterer sine 
profesjonsrelevante masteroppgaver. Til en slik konferanse kan både fagdidaktikklærere, 
disiplinlærere og lærere fra praksisfeltet inviteres og være til stede. 

 De disiplinfaglige instituttenes lærere kan få tilbud om universitetspedagogiske kurs i 
didaktikk/fagdidaktikk, for å kunne orientere seg om forskning innen dette fagfeltet. 
Kursene kan ha ulikt innhold, men ett eksempel kan være kurs orientert mot å utvikle 
didaktiske modeller og metoder for egen undervisning i sitt fag, med anvendelse av 
pedagogiske/didaktiske modeller og teorier. 

 Panelet anbefaler også at UiO vurderer om flere stipendiatstillinger innen fagdidaktikk kan 
prioriteres til institutter som vanligvis tilbyr stipendiatstillinger innen disiplinfag.  
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5) I oppfølgingen av programevalueringen vil programledelsen arbeide med å styrke oppfølgingen 

av partnerskolene som tilbyr praksis i Lektorprogrammet. Hvilke tiltak vil evalueringspanelet 

anbefale? 

I programevalueringen pekes det på at studentene alt i alt er godt fornøyd med praksis, men 
mange rapporterer også at det varierer fra gang til gang hvor relevant praksisen oppleves. I tillegg 
rapporterer noen studenter at det er store forskjeller på veiledningen og oppfølgingen de får i 
praksis. Programledelsen peker på at det er utfordrende å identifisere hvilke skoler og veiledere 
som bør følges opp nærmere for å styrke kvaliteten i praksisopplæringen. Totalt har ILS et 
praksissamarbeid med 130 skoler for å dekke praksisbehovet i Lektorprogrammet og PPU. Det 
store antallet praksisskoler gjør oppfølgingsarbeidet utfordrende.  
 
Med en noe manglende innsikt i praksisopplæringen ved UiOs lektorprogram drister 
evalueringspanelet seg til å anbefale følgende tiltak for å styrke oppfølgingen av partnerskolene: 
 
Utpeke dedikerte Lektorprogramskoler 
Evalueringspanelet støtter programledelsens forslag om å utrede muligheten for å etablere 
dedikerte Lektorprogramskoler. Dette vil kunne redusere antall skoler å samspille med og i tillegg 
vil skolene kunne bygge en sterkere identitet som Lektorprogramskoler. Kanskje kan man bruke 
erfaringene fra Universitetsskolene som utgangspunkt for å pilotere noen Lektorprogramskoler?  
 
Sette krav om formell veiledningskompetanse for veilederne ved partnerskolene 
Ved å sette et krav om formell veilederkompetanse vil man sikre økt kvalitet på veiledningen som 
studentene får. En økt veilederkompetanse vil også kunne forbedre veileders egen yrkesutøvelse 
og bidra positivt i videreutviklingen av profesjonsfellesskapet.  
 
Utvikle et tettere samarbeid med skoleeier 
Kvalitativt gode praksisskoler vil potensielt kunne sikre god kvalitet på lektorstudentenes praksis. 
Det bør være både i skoleeiers og Lektorprogrammets interesse å tenke kvalitetsutvikling 
sammen. Kanskje kan et samarbeid rundt veiledningsstudiet være noe å gripe tak i?  
 
Utvikle et bedre system for innhenting av informasjon om kvaliteten i praksisopplæringen 
Programevalueringen peker på at det er utfordrende å identifisere hvilke skoler og veiledere som 
bør følges opp nærmere for å styrke kvaliteten i praksisopplæringen. Vi anbefaler å utvikle et 
bedre system for dette. 
 

 

 

6) Hva bør neste periodiske programevaluering særlig fokusere på? 

Panelet har foreslått flere tiltak under de ulike punktene i evalueringen. Generelt anbefaler vi at 
det fokuseres på om disse tiltakene er gjennomført, og om tiltakene har ført til de ønskede 
endringene.  
 
Temaer det særlig kan fokuseres på, er: 

- Helhet og sammenheng mellom disiplinfaglig og profesjonsfaglig (fagdidaktisk) teori og 
praksis.  

- Internasjonalisering i lektorstudiet: er nasjonale mål oppnådd? Hvordan arbeides det med 
internasjonalisering gjennom studieforløpet? Hvordan er tilbakemeldingene fra 
studentene om utbyttet av utenlandsopphold i studiet?  
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- Oppfølging av kvalitet i praksisopplæringen 
 

 

7) Eventuelle øvrige innspill 

Panelet mener at stemmene til studentene og til praksisskolene med fordel kunne ha kommet 
tydeligere fram i rapporten. Det ville også ha vært interessant med en noe mer utfyllende 
beskrivelse av siste praksisperiode (i niende semester) og hvilken rolle den spiller i innsamling av 
data til masteroppgaven. 
 
Samlet sett mener panelet at den interne evalueringsrapporten gir et godt og utfyllende bilde av 
en svært kompleks utdanning, og at alle vesentlige sider ved lektorprogrammet er beskrevet i 
rapporten. Lektorprogrammet ved UiO er godt fundert og kvalitetsarbeidet framstår som 
systematisk og grundig. 
 

 

 


