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Referat fra PROGRAMRÅDSMØTE. 14.02.2022   

Til stede: : Line Wittek, Anders Mørch, Peter Maassen, Torill Strand, Joshua Lawrence, Inga Bostad, Åsa 

Mäkitalo, Veslemøy Rydland, Kjetil Horn Hogstad, Dennis Martinsen, Mariia Fedenko, Tuva 

L. Sundby. 

Referent: Yngvild Dahl 

SAK  1/22 INNKALLING OG DAGSORDEN- ble godkjent.  

Merknad: Innkalling til møtet ble sendt i Outlook. Sakspapirene lå i møteinnkallingen. Det 

manglet vedlegg/var feil i vedlegg. Ett ble ettersendt på møtedagen. Se kommentar på hver 

sak.  

SAK 2/22 REFERAT FRA FORRIGE MØTE ble godkjent 

 SAK 3/22-1 ORIENTERINGSSAK: Nedleggelse av PED1360. Emnet som har blitt tilbudt som 

videreutdanning legges ned fra H22. Dette skyldes at emneansvarlig skal gå av med 

pensjon.  IPED har derfor ikke lenger emner som tilbys kun som etter/videreutdanning. 

 DISKUSJONSSAK: Innspill til IPEDs årsplan 2022-24 

Med utgangspunkt i fakultetets årsplan 2022-24, er instituttets ledergruppe i prosess med å utforme ny 
årsplan for IPED. I den sammenheng ble  to konkrete tiltak somligger i UV-fakultetets årsplan diskutert i 
programrådet (pkt. 2.1 i Fakultetets årsplan: "Fakultetet tilbyr forskningsnær undervisning av høy kvalitet 
og et stimulerende læringsmiljø"). De to tiltakene er: 
 
- Utvikle og ta i bruk nye forskningsnære undervisnings- og vurderingsformer 
- Videreutvikle strukturer for integrering av studenter i pågående forskningsprosjekter på alle 
masterprogrammene 
 
Spørsmålene som ble drøftet i møtet var: 
- Hvordan jobbes det pr. i dag i de ulike programmene med disse tiltakene? 
- Hvordan kan vi utvikle disse tiltakene videre? 
- Hva er det naturlig å gjøre på henholdsvis emne-, program- og instituttnivå, og hvordan kan 
studieadministrasjon og ledelse på best mulig måte støtte opp under tiltakene? 
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Innspill fra programrådet: 

 

 

Kort oppsummert: 

Alle studieretningene på masternivå er svært opptatte av at undervisningen skal være forskningsnær. 

Studentene trenes i å arbeide etter de prinsippene som gjelder for forskning, underviserne formidler fra 

egen forskning, studenter rekrutteres til jobber som assistenter i forskningsprosjekter (selv om det ikke er 

like systematisk for alle forskergrupper), studentene oppfordres til å knytte sine masteroppgaver til 

forskningsprosjekter gjennom ulike former for presentasjoner av aktuelle prosjekter 

- UDO: De nevnte punktene er hjertet av UDO som er et forskningsintegrert studium. Undervisningen 

og arbeidet med og mellom studentene er lagt opp på samme måte som forskeres arbeid og 

samarbeid. Studiet har ikke arbeidslivspraksis, men et emne der studentene jobber med et lite 

forskningsprosjekt i samarbeid med interne forskergrupper eller eksterne forskningsmiljø. 

- KDL: både praksis og forskningsbasert. Flere måter å jobbe med forskningsnærhet. F.eks. tett 

samarbeid med LIDA forskergruppen der de inviterer studenter inn til prosjekter de kan knytte set 

til på masteroppgaven. Også ansetter studenter som forskningsassistenter. Legger opp ti lat 

forskere kan undervise i tema de forsker på. 

- Opplegget for begynnerstudentene er direkte basert på universitetspedagogisk og filosofisk 

forskning (studentaktive læringsformer, feedback- og danningsteori). En sentral del av 

undervisningsopplegget er at studentene skal bruke en forskningsaktig tilnærming for å formulere 

en egen, akademisk fundert forståelse av viktige begreper i faget 

- KULA: Underviserne om tema som de forsker om og det skaper stort engasjement. Legger vekt på å 

utvikle studentenes analytiske ferdigheter, evne til problemformulering, avgrensning og 

undersøking. Case er mye brukt. Litteratur review. Jobber med å koble studentene til eksisterende 

forskningsprosjekter. 

- HEM: Forskning på høyere utdanning er et tverrfaglig felt og studentene presenteres for ulike 

faglige perspektiver som de selv skal bruke i analyse. Studentene får presentasjoner av prosjekter 

og tilbud om assistent jobber, men det er mer uformelt og usystematisk. Viktig hvordan man 

forbereder studenter til egen forskning når det gjelder forskningsmetoder. Viktig at studentene får 

god forståelse av hva det betyr at de skal gjøre et forskningsprosjekt som en del av programmet så 

tidlig som mulig. 
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- Studentinnspill- forskningassistentjobber bør bli mer synlig for studentene. Delta eller observere 

forskere i forskningsprosjekter på en mer systematisk måte kunne være interessant..  

ORDINÆRE SAKER 

SAK  4/22 Emneevaluering høsten 2021 

  

Nivåkoordinatorene kommenterte på evalueringer fra sine fagområder/ studier. Ulike evalueringsformer 

blir brukt. Hovedinntrykket fra masterprogrammene er at det er tett dialog mellom undervisere og 

studenter underveis. Spørreskjema, samtaler i plenum, i grupper og referansegrupper er brukt. Bruk av 

nettskjema har en utfordring med at det er lav svarprosent. Generelt er det gode tilbakemeldinger på 

kvaliteten og relevansen av undervisningen. 

  

Det forelå to evalueringsrapporter fra emneansvarlige på bacheloremner som ikke ble kommentert i møtet. 

De emneansvarlige for PED1001 og UVEXFAC10 rapporterte muntlig om studentenes tilbakemeldinger. 

Førsteårsevalueringene viser at studentene setter stor pris på hverandrevurderingene og 

refleksjonsnotatene. Studentene bruker relativt lite tid på studiene, men oppgaver de får legger opp til å 

stimulere til å lese litteraturen.  

 

SAK f-5/22 Revisjon av emner i studieretningen KULA i master i pedagogikk:  

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i emnebeskrivelsene for  

 PED4404 Læringskulturer, ledelsesformer og medvirkning i arbeidslivet  

 PED4405 Innsamling og analyse av feltdata i organisasjoner- feil i vedlegget 

Merknad: Saken hadde vedlagt feil emnebeskrivelse for PED4405. Riktig versjon vedlegges referatet. 

Sak f-6/22 Opprettelse av engelskspråklige bacheloremner basert på Master in Education 

Vedtak: Programrådet vedtok opprettelse av de foreslåtte emnene som skal tilbys til innreisende  

utvekslingstudenter på bachelornivå: 

 MIED2100 – The Norwegian Education System in its Nordic Context (10 stp) 

 MIED2010 – Research Methods I (10 stp) 

 MIED2020 – Research Methods II (5 stp) 

 MIED2310 – Childhood and Youth studies: Key Thematic Areas (20 stp) 

 MIED2210 – Higher Education: Primary Processes and Basic Operational Conditions (20 stp) 
Merknad: Emnebeskrivelsen for MIED2210 ble ettersendt i forkant av møtet. 

Sak f-7/22 Revisjon av emner i Master in Education 

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i følgende emner: 
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 MIED4100 – The Norwegian Education System in its Nordic Context  

 MIED4310 – Childhood and Youth studies: Key Thematic Areas 

 MIED4010 – Research Methods I  

 MIED4020 – Research Methods II  

Sak f-8/22 Revisjon av PED1001 Læring og undervisning 

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i eksamensordningen for PED1001 Læring og 

undervisning 

SAK F-9/22 Revisjon av UVEXFAC10 Examen fakultatum- utdanningsvitenskapelig variant 

Vedtak: Programrådet vedtok de foreslåtte endringene i eksamensordningen for UVEXFAC10 

 

 


