
 

 

Underveisevaluering av  
Lektorprogrammet for studiea ret 

2017/2018 

Høsten 2014 ble det innført ny programbeskrivelse som implementerte ny forskrift 
for lektorutdanning 8-13. Dette medførte en revisjon av alle komponentene i 
programmet og innføring av ny studieordning. 
 
I programrådsmøtet 2. desember 2014 vedtok programrådet for Lektorprogrammet 
en strategi for kvalitetssikring av Lektorprogrammet. De overordnede målene ved 
kvalitetssikringsarbeidet i Lektorprogrammet er: 
 

 Å sikre at studiene og læringsmiljøene holder høy kvalitet 

 Å sikre studienes relevans i forhold til yrkesfeltet 

 Å sikre en stadig videreutvikling av kvaliteten 

 Å dokumentere om kvalitetssikringsarbeidet er tilfredsstillende og 
avdekker sviktende kvalitet 

 Å sikre kontinuerlige forbedringer av kvalitetssystemet 

 Å bidra til økt innsikt hos alle relevante aktører knyttet til studiene 

 Å bidra til at det fremskaffes relevant styringsinformasjon 
 
Jf. strategien skal det gjennomføres årlige underveisevalueringer som skal 
presenteres for programrådet. Formålet med evalueringen er å vurdere behovet for 
justeringer i programbeskrivelsen eller i driften av studieprogrammet. Disse årlige 
rapportene vil også danne grunnlaget for den endelige programevalueringen som 
avsluttes etter første gangs gjennomføring av nytt programdesign (H19).  
 
I tillegg til at evalueringene har fokus på kvalitet i drift, skal rapportene gå i dybden 
på ulike problemstillinger i løpet av de fem årene for å få et materiale som dekker 
ulike aspekter ved forskriften og de syv ulike kvalitetsområdene. For studieåret 
2017/2018 ble det besluttet at følgende temaer skulle være utgangspunkt for 
årsrapporten: 
 

1. Inntakskvalitet og rekruttering  
2. Gjennomstrømning: studieprogresjon, karakterer og frafall 
3. Periodisk emneevaluering PROF4045 
4. Evaluering av oppstart av de nye masterspesialiseringene  
5. Tema for neste underveisevaluering 2018/2019 
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1. Inntakskvalitet og rekruttering 
 

1.1 Opptaksrammer og opptakskrav 

Lektorprogrammet har en fast opptaksramme på 286 studieplasser. Disse 
studieplassene er fordelt på de fem studieretningene:1 

 Engelsk: 40 plasser 

 Fremmedspråk: 25 plasser 

 Kultur og samfunnsfag: 86 plasser 

 Nordisk: 65 plasser 

 Realfag: 70 plasser 
 
Søknadsprosessen til Lektorprogrammet håndteres av Samordna opptak. 
Studieretningene i programmet har ulike søknadsalternativ, så en søker kan søke seg 
til flere studieretninger i samme opptak. Opptakskravet for høstopptaket 2017 til 
studieretningene engelsk, fremmedspråk, kultur og samfunnsfag og nordisk er 
generell studiekompetanse, 35 skolepoeng og minimum karakteren 4 i matematikk2 
(224 timer) og norsk (393 timer). Karakterkravet i matematikk gjelder ikke om 
søkeren har fordypning i matematikk. Søkere til studieretning realfag må i tillegg ha 
R1/S (1+2) og enten R (1+2), FYS (1+2), KJE (1+2), BIO (1+2), INFO (1+2), GEO 
(1+2) eller TEK (1+2). De søkerne som oppfyller opptakskravene rangeres etter 
skolepoeng. Det benyttes ikke intervju eller andre former for opptaksprøver til 
utdanningen.  
 
Det foreligger ikke krav til søkerne ut over opptakskravene. For søkere som ønsker å 
studere fremmedspråk informeres det om anbefalte nivåkrav etter de har fått opptak 
på programmet. Det foreligger også informasjon og diagnostiseringstester på 
programsidene.  
 
Studentene som søkte seg inn på Lektorprogrammet høsten 2017 kunne velge mellom 
48 studieløp. Disse fordeler seg på følgende måte: 
 

 Engelsk: 4 studieløp 

 Fremmedspråk: 15 studieløp 

 Kultur og samfunnsfag: 12 studieløp 

 Nordisk: 8 studieløp 

 Realfag: 9 studieløp 
 

1.2 Søkertall og poenggrenser til Lektorprogrammet 

Søkertallene til lektorutdanningen ved UiO øker jevnt hvert år. Høsten 2017 var det 
14,65 søkere per studieplass sett under ett mot 12,63 i 2016.  

                                                   
1 Fra og med høsten 2016 er studieplassene fordelt på fem studieretninger siden engelsk er skilt ut fra 
fremmedspråk.  
2 Fra og med høsten 2016 er karakterkravet 4 i matematikk. Det gjelder ikke studenter som har 
fordypning i matematikk. 
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Fra og med høsten 2016 ble engelsk tilbudt som egen studieretning i 
lektorprogrammet. I tidligere år har studieløp med fagområdet engelsk inngått i 
studieretningen for fremmedspråk. Det foreligger derfor ikke opplysninger om 
studieretningen før 2016.  
 
Studieretning engelsk fikk flest søkere per studieplass med 21,3 søkere per plass. Ser 
man på tallene for fremmedspråk og engelsk sammenlagt, har søkertallene mer enn 
fordoblet seg fra 2015 til 2017. På tross av dette har disse to studieretningene lavest 
andel av studenter som takker ja til plassen og møter til studiestart i 2017. 
 
I opptaket høsten 2017 ble det gitt tilbud om studieplass på Lektorprogrammet til 522 
av søkerne, opptaksrammen var på 286 plasser, det tilsvarer en normal overbooking 
på 82,5 %.3  357 av de som fikk tilbud takket ja til studieplassen. Av disse var det 311 
som møtte til studiestart og betalte semesteravgift. UiO har ikke tilgjengelige data 
som gjør rede for hvorfor noen velger å ikke takke ja til tilbudt studieplass.  
 
Tabell 1-5 viser antall søkere, antallet som fikk tilbud om studieplass, hvor mange av 
disse som takket ja og det antallet som har møtt og betalt semesteravgift i første 
semester.  
 

 
Årskull 

 
Antall søkere 

Søkere 
førstevalg 

Tilbud 
studieplass 

Takket ja 
studieplass 

Møtt/ 
semester-
registrert 

2013 577 97 117 78 63 
2014 618 122 117 87 74 
2015 565 93 112 70 63 
2016 339 53 50 39 38 
2017 314 50 45 25 21 

Tabell 1 Søkertall fremmedspråk 

 
Årskull 

 
Antall søkere 

Søkere 
førstevalg 

Tilbud 
studieplass 

Takket ja 
studieplass 

Møtt/ 
semester-
registrert 

2016 732 108 73 53 50 
2017 866 173 72 44 35 

Tabell 2 Søkertall engelsk 

 
Årskull 

 
Antall søkere 

Søkere 
førstevalg 

Tilbud 
studieplass 

Takket ja 
studieplass 

Møtt/ 
semester-
registrert 

2013 1355 248 155 108 93 
2014 1427 292 158 109 105 
2015 1428 271 155 117 100 
2016 1234 251 155 108 101 
2017 1458 305 155 114 103 

Tabell 3 Søkertall kultur- og samfunnsfag 

                                                   
3 I tråd med UiOs rutiner, er det vanlig å overbooke langt over studieplassene da man i opptaket må ta 
høyde for at en del takker nei til studieplassen, ombestemmer seg eller får tilbud om studieplass på et 
studieprogram de har rangert høyere i søknaden. 
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Årskull 

 
Antall søkere 

Søkere 
førstevalg 

Tilbud 
studieplass 

Takket ja 
studieplass 

Møtt/ 
semester-
registrert 

2013 467 81 107 80 72 
2014 530 97 119 98 93 
2015 523 83 117 85 86 
2016 502 93 117 76 73 
2017 686 131 117 81 75 

Tabell 4 Søkertall nordisk 

 
Årskull 

 
Antall søkere 

Søkere 
førstevalg 

Tilbud 
studieplass 

Takket ja 
studieplass 

Møtt/ 
semester-
registrert 

2013 560 73 82 57 50 
2014 649 79 101 71 56 
2015 721 83 121 84 69 
2016 794 124 133 84 77 
2017 868 117 135 90 87 

Tabell 5 Søkertall realfag 

1.3 Søkernes bakgrunn og sammensetting 

Lektorprogrammet rekrutterer i stor grad søkere fra området rundt Oslo. Over 50 % 
av søkerne har i perioden 2012 til 2016 kommet fra Oslo, Akershus, Buskerud, 
Østfold og Vestfold. I 2017 kom 45,5 % av søkerne fra de samme fylkene. Den klart 
største andelen av søkerne er fortsatt fra Oslo med 24 %, mens søkerandelen fra de 
andre fykene har gått noe ned sammenlignet med tidligere. 
 
Akershus hadde nest flest søkere med 11,6 %, Rogaland hadde 4 % av søkerne og  
Østfold hadde 3,6 % av søkerne.  Også Trøndelag, Buskerud og Hordaland hadde 
relativ mange søkere.  
 
Det er fortsatt flest kvinner som søker seg til Lektorprogrammet. Høsten 2017 var 
59,1% av søkerne kvinner. De to foregående årene har kvinneandelen til 
sammenligning vært 60,5 % i 2016 og 62,7 i 2015. Alle studieretningene har flere 
kvinnelige enn mannlige søkere. Studieretning realfag hadde den mest jevne 
fordelingen av mannlige og kvinnelige søkere med en kvinneandel på 55,16 %. 
Studieretning fremmedspråk har den største kvinneandelen på 69,9 %.  
Aldersgjennomsnitt for søkere til programmet er 21,2 år ved opptak. 

1.4 Poenggrenser ved opptak til lektorprogrammet 

Tabell 6 og 7 viser poenggrensene for opptak til de ulike studieretningene. Alle 
studieretningene bortsett fra fremmedspråk hadde høyere poenggrense ved opptaket 
i 2017 enn i 2016. Studieretning kultur og samfunnsfag skiller seg klart ut med de 
høyeste poenggrensene. De oppgitte poenggrensene viser karaktersnittet for den 
søkeren med det laveste karaktersnittet som fikk opptak til studieretningen.  
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Årskull Kultur-samfunnsfag Nordisk Realfag 
Fremmed-
språk 

 
Engelsk  

2013 46,2 Alle Alle Alle - 

2014 47,2 40,0 Alle 39,8 - 

2015 47,7 40,4 Alle Alle - 

2016 47,6 40,0 43,4 43,8 44,0 

2017 48,5 44,8 45,5 42,9 45.0 
Tabell 6 Poenggrense for søkere med 1.gangs vitnemål 

 

Årskull 
Kultur-
samfunnsfag Nordisk Realfag 

Fremmed-
språk 

 
Engelsk  

2012 49,2 41,9 Alle Alle - 

2013 49,5 Alle Alle Alle - 

2014 50,8 40,6 Alle 44,3 - 

2015 51,4 41,8 Alle Alle - 

2016 51,3 40,0 44,0 48,7 47,7 

2017 53,4 46,3 46,2 46,2 49,1 
Tabell 7 Poenggrense for søkere med tilleggspoeng 

 

2. Gjennomstrømning og frafall i Lektorprogrammet 
 
Det er et uttalt mål at gjennomstrømmingen på Lektorprogrammet skal økes. Tabell 
8 viser antallet aktive studenter på programmet ved semesterregistrering høsten 
2017. Studenter som fullfører programmet på normert tid, oppnår kvalifikasjon etter 
at 10. semester er fullført.  
 
 

Semester 2013 HØST 2014 HØST 2015 HØST 2016 HØST 2017 HØST 

1 280 327 314 328 311 

2 247 291 286 295 286 

3 198 229 249 248 241 

4 185 225 241 240  

5 167 197 214 222  

6 158 193  212    

7 152 186  196    

8 150 181      

9 146 172      

10 138        

11 60         

Tabell 8 antall aktive studenter fordelt på kull og semester 
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Semester 2013 HØST 2014 HØST 2015 HØST 2016 HØST 2017 HØST 

1 0,36 % 1,21 % 3,68 % 0,32 % 0,32 % 

2 12,10 % 12,08 % 12,27 % 11,14 % 8,33 % 

3 29,54 % 30,51 % 23,62 % 25,30 % 22, 76 % 

4 34,16 % 31,42 % 26,07 % 27,71 %   

5 40,57 % 39,88 % 34,36 % 33,13 %  

6 43,77 % 41,09 % 34,97 %    

7 45,91 % 43,20 % 39,88 %    

8 46,26 % 44,71 %      

9 47,69 % 46,22 %      

10 50,53 %        

11 52,31 %         

Tabell 9 Oversikt frafall kull og semester 

Det er utfordrende å få klare tall på når i studieløpet de fleste studentene faller fra.  
Studentene melder sjelden ifra om at de slutter på studiet og får senere inndratt 
studieretten på grunn av for lav studieprogresjon eller manglende 
semesterregistrering. Følgelig ligger de reelle frafallstallene ofte minst et år frem i tid.  
Det kommer likevel fram av tallene presentert i tabell 9, at frafallet fortsatt er størst 
mellom det første og andre studieåret og at dette synker senere i studieløpet. 
Strategiske tiltak for å styrke programtilhørighet m.m. (jf. PROMO) vil derfor kunne 
ha størst betydning for 1. og 2. årsstudenter.  
 
Det kan også være utfordrende å komme i kontakt med studentene før de slutter, eller 
starter på andre studieprogram. Lektorprogrammets studieadministrasjon har 
utviklet et utvidet studieveiledningstilbud som forsøker å fange opp disse studentene 
før et nytt studievalg tas eller de faller fra.  
 
Studiekullet som begynte høsten 2014 er det første kullet som følger ny studiemodell. 
Oversikten over aktive studenter, samt frafallsprosent i tabell 8 og 9 viser også en 
nedgang i frafall i studentenes 3.semester fra 30,31 prosent blant 2014-kullet til 22.76 
prosent for 2017 kullet. Dette viser en positiv utvikling i studieprogrammet etter 
innføringen av ny studiemodell i 2014. Samlet oversikt over frafall for de enkelte 
studieretningene viser de samme tendensene som i tabell 9, men frafallet har jevnt 
over vært størst på studieretning fremmedspråk og minst på studieretning kultur- og 
samfunnsfag.   

2.1 Studiepoengproduksjon  

Tabell 10 gir en oversikt over studiepoengproduksjonen på programmet som helhet 
og på de ulike studieretningene (tabell 11-15).  
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Tallene viser gjennomsnittlig studiepoengproduksjon per student. Antall studiepoeng 
per student er lavest i begynnelsen av studieløpet av og øker utover i løpet. Dette kan 
skyldes av studenter som har lav studieproduksjon gjerne faller fra studiet.  
 
Tallene tar ikke høyde for permisjoner og deltidsstudium.  
 
 

Årskull/ 
studieår 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

2013 43,6 48,4   56,2 47,2 53,0 

2014  46,4   50,8 50,9 54,0 

2015   46,3 49,9 52,0 

2016    47,2 54,0 

2017     49,0 
Tabell 10 Avlagte studiepoeng totalt 

 
 

Årskull/ 
studieår 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

2013 39,3 41,1 54,2 49,7 50,0 

2014  42,4 50,3 46,8 48,0 

2015   42,6 46,3 55,0 

2016    48,8 51,8 

2017     52,4 
Tabell 11 Avlagte studiepoeng fremmedspråk 

 
Årskull/ 
studieår 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

2013 45,6 51,6 56,1 57,7 54,0 

2014  49,5 50,4 48,6 54,0 

2015   55,2 56,0 54,0 

2016    50,9 56,0 

2017     51,0 
Tabell 12 Avlagte studiepoeng kultur- og samfunnsfag 
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Årskull/ 
studieår 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

2013 43,6 56,4 56,2 59,0 52,0 

2014  48,6 43,4 54,8 55,0 

2015   47,0 54,9 51,0 

2016    49,3 57,0 

2017     53,0 
Tabell 13 Avlagte studiepoeng nordisk 

 
Årskull/ 
studieår 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

2013 45,7 53,3 59,3 56,8 49,0 

2014  42,1 48,2 51,6 59,4 

2015   36,1 42,7 48,0 

2016    42,8 44,0 

2017     43,0 
Tabell 13 Avlagte studiepoeng realfag 

 
 

Årskull/ 
studieår 2016/2017 2017/2018 

2016 42,87 50,00 

2017  45,10 
Tabell 15 Avlagte studiepoeng engelsk 
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2.2 Karakterer i lys av studieprogresjon 

Gjennomsnittskarakteren for studenter på de ulike studieretningene på 
Lektorprogrammet ser vi i tabell 16. Tabellen viser at gjennomsnittskaraktene på 
samtlige studieretninger jevnt over har ligget på C. 
 

Tabell 16 Gjennomsnittskarakter pr kull 

Tabell 17 viser antall studenter med karaktersnitt som ligger mellom C og A, tabell 
18 viser studenter med et snitt under C (stryk er inkludert). Det kommer tydelig fram 
av tabellene at det jevnt over har vært flere studenter med karaktersnitt under C tidlig 
i studieløpet. Karaktersnittet har over tid vært lavest på studieretning fremmedspråk. 
  
Andelen studenter med karaktersnitt med C eller bedre stiger utover i studieløpet. 
Det er rimelig å anta at årsaken til dette er at studenter med lavt karaktersnitt faller 
fra i løpet av studiet, da det er relativt liten økning i karaktersnitt når man følger 
utvikling per kull over tid.  57 av 74 studenter fra 2013-kullet som oppnådde 
kvalifikasjon, dvs. leverte masteroppgaven våren 2018, hadde et karaktersnitt mellom 
C og A. 
 

Semester 2013 HØST 2014 HØST 2015 HØST 2016 HØST 2017HØST 

1 136 179 148 158 181 

2 126 169 141 152 174 

3 109 143 132 136 153 

4 104 143 128 134  

5 99 129 120 124  

6 97 129 119   

7 96 124 107   

8 93 119    

9 92 113    

10 89     

11 29     
Tabell 147 Antall studenter med snittkarakter mellom C og A 

 
 
 
 

Kull 
Fremmed-
språk 

Kultur og 
samfunns-
fag Nordisk Realfag Engelsk Totalt 

2013 D C C C _ C 
2014 C C C C _ C 

2015  C C C C _ C 

2016 C C C C C C 
2017 C C C C C C 
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Tabell 18 Antall studenter med snittkarakter under C (inkludert stryk) 
 

 

3. Periodisk emneevaluering av PROF4045-
Tilrettelegging for elevers læring 

 
Fellesfaget PROF4045 er det siste av i alt tre emner som utgjør profesjonsfaget i 
Lektorprogrammet og ligger i studentenes 7. semester. Emnet er på 30 studiepoeng 
og inneholder 45 dager praksis, undervisning i pedagogikk og fagdidaktikk i 
studentenes to undervisningsfag. Høsten 2017 var første gang PROF4045 ble 
gjennomført.   
 

Grunnlagsmateriale for periodisk emneevaluering av PROF4045 

 Emnebeskrivelsen 

 Statistikk over karakterer, frafall, klager (innhentes fra 

studieadministrasjonen) 

 Skriftlige tilbakemeldinger fra studenter (spørreskjema med respondenter) 

 Faglæreres og administrativt ansattes vurdering av emnet 

Det er kun 45 av 189 undervisningsmeldte studenter som svarte på den overordnede 
spørreundersøkelsen om emnet. Det gir en forholdsvis lav svarprosent på 23,8 %.  I 
tillegg har alle som underviser seminargrupper i pedagogikk og fagdidaktikk 
gjennomført underveisevaluering av egen undervisning. Faglige koordinatorer av 
emnet gjennomførte også en større undersøkelse som inngår i et forsknings- og 
utviklingsarbeid. Dette materialet inngår ikke i denne emneevalueringen.  
 
Pensum (innhold, omfang, relevans)  
Emnet har ca. 1500 sider pensum, bestående av ca. 750 sider pedagogikk og 400 -750 
sider fagdidaktikk fordelt på to skolefag. Antall sider pensum varierer i henhold til 
studentenes fagdidaktiske fag. Respondentene oppgir at pensumlitteraturen i 
pedagogikk og fagdidaktikk oppleves som relevant for deres profesjonsutvikling. For 
pedagogikk svarer 6,7 % i svært stor grad, 35,6 % i stor grad og 48,9 i ganske stor 

Semester 2013 HØST 2014 HØST 2015 HØST 2016 HØST 2017 HØST 

1 144 148 166 170 130 

2 121 122 145 143 112 

3 89 87 117 112 88 

4 81 83 113 106  

5 68 69 94 98  

6 61 65 93   

7 56 62 89   

8 57 62    

9 54 59    

10 49     

11 31     
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grad, og i pedagogikk svarer 15,6 % i svært stor grad, 31,1 % i stor grad og 46,7 % i 
noen grad.  
 
Undervisning 
Emnebeskrivelsen angir to overordnede temaer for emnet: 1) Vurdering og 2) 
Tilpasset opplæring. I spørreundersøkelsen oppgir 17,8 % av studentene at emnet i 
svært stor grad gir kompetanse i å vurdere elevers læring på ulike måter. 48,9 % 
svarer at emnet i stor grad oppnår dette, og 26,7 % svarer i noen grad. På spørsmål 
om emnet gir kompetanse i å gi læringsfremmende tilbakemeldinger svarer 22,2 % i 
svært stor grad, 44,4 % i stor grad og 31,1 % i noen grad. 15,6 % svarer at emnet i 
svært stor grad gir dem mulighet til å forske på og utvikle egen praksis om lærer, 
mens 35,6 % svarer i stor grad og 35,6 % i noen grad. Studentene responderer at 
emnet i noe mindre grad gir mulighet til å utvikle kompetanse i å differensiere og 
tilpasse undervisningen (6,7 % i svært stor grad, 35,6 % i stor grad og 37,8 % i noen 
grad) og planlegge undervisning på tvers av fag (6,7 % i svært stor grad, 17,8 % i stor 
grad og 37,8 % i noen grad). 
 
Når studentene blir bedt om å karakterisere de ulike undervisningsaktivitetene i 
emnet, fremstår forelesningene (i ganske stor grad/i stor grad/i svært stor grad) som 
forskningsbaserte, men i mindre grad profesjonsrettede og praksisrelevante. 
Pedagogikkseminarene oppleves som mer profesjonsrettede og praksisrelevante enn 
forskningsbaserte. Dette er i tråd med intensjonene for de ulike læringsaktivitetene.  
Den fagdidaktiske undervisningen i de ulike fagene skårer høyt på både 
profesjonsrettet, praksisrelevant og forskningsbasert. Fagdidaktikken, som blant 
annet legger vekt på fagets hva, hvorfor og hvordan, ligger nærmest studentens egne 
kunnskaper fra fagstudiene og oppleves som mer direkte relevant for praksis i emnet.  
 
Flertallet (60%) av de som har svart opplever omfanget av undervisningen i emnet 
som passe. 15,6 % svarere at det er for lite undervisning og 24,4 % svarer at det er for 
mye. På spørsmålet om hvor mye tid de bruker på organiserte studieaktiviteter 
(undervisning, veiledning, o.l.) i gjennomsnitt per uke, svarer flertallet av studentene 
at de bruker mer enn 9 timer i ordinære studieuker på campus. 31,1 % svarer 9 – 12 
timer, 35,5 % svarer mellom 13 og 20 timer og 11,1 % svarer over 20 timer. Flertallet 
av studentene (64,5 %) rapporterer at de også i praksisukene bruker mer enn 9 timer 
på organiserte studieaktiviteter. Her svarer 8,9 % 9-12 timer, 24,5 % mellom 13 og 20 
timer og 31,1 % over 20 timer. Her er det også en stor andel som bruker 0 timer (20 
%).  
 
På spørsmål om hvor mye tid de anvender på emnet i tillegg til det ordinære 
studietilbudet svarer 60 % at de anvender mer enn 9 timer i vanlige 
undervisningsuker, mens 26,7 % bruker 5 – 8 timer og 13,3 % bruker 1-4 timer. I 
praksisukene bruker studentene noe mindre tid enn i vanlige undervisningsuker. 
 
Totalt sett responderer studentene at emnet er engasjerende og utfordrende. På 
spørsmål om emnet integrerer pedagogikk, fagdidaktikk og praksis, svarer 6,7 % av 
studentene i svært stor grad, 37,8 % i stor grad og 37,8 % i noen grad.  
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Praksis 
Målet med praksisopplæringa er å gi studentene kunnskap, ferdigheter og generell 
kompetanse som er nødvendig for å utføre undervisning og annet lærerarbeid. 
Praksisen skal hjelpe studentene til gradvis å utvikle ferdigheter i å planlegge, 
tilrettelegge, gjennomføre og vurdere undervisning som tjener elevenes læring. 
 
Praksis i emnet er delt mellom 5 dager oppstartspraksis, som gjennomføres i 
forbindelse med skolestart og som er en obligatorisk komponent i emnet, samt 40 
dager (8 uker) par/individuell praksis som er en eksamensdel i emnet (se beskrivelse 
under eksamen). 
 
Et spørreundersøkelsen svarte et klart flertall av studentene at de ble godt mottatt på 
praksisskolen, at de fikk den veiledningen de forventet og at det i stor grad ble 
tilrettelagt for at de fikk undervist nok. På spørsmålet om i hvilken grad veiledningen 
de fikk i praksis ga de støtte og relevante utfordringer svarte 82,1% i svært stor grad/i 
stor grad/ i ganske stor grad (se figuren under) 



14 
 

   
 
Institutt for lærerutdanning og 
skoleforskning 
Kontoradr.: Moltke Moes v. 35, Niels Henrik 
Abels hus 

 
Telefon: 22 85 50 70 
Telefaks: 22 85 44 09 
postmottak@uv.uio.no 
www.uv.uio.no 

 
 
 
 

 
 
 
I oppstartspraksis, som gjennomføres i uke 33/34, deltar studentene først i skolens 
planarbeid på lik linje med resten av kollegiet. De deltar i planleggingen av skoleåret 
og undervisningen for de klassene som de skal ha ansvar for i 8-ukerspraksis. 
Studentene skal også være med de første dagene etter at elevene begynner skoleåret 
for å få innsikt i og erfaring med hvordan lærere tilrettelegger for et godt læringsmiljø 
allerede fra starten av. Dette er første gangen lærerstudenter ved UiO har hatt praksis 
i denne viktige perioden av skoleåret. Manglende erfaring med og innsikt i hvordan 
skoleåret starter har bidratt til å gjøre overgangen til læreryrket mer krevende, siden 
planleggingsdager og skolestart ikke har vært tilgjengelige læringsarenaer for 
studentene våre tidligere. På spørsmål om denne oppstartspraksisen ga innblikk i hva 
som skjer ved skolestart, svarer over 70 % at uken i svært stor grad/i stor grad/ i noen 
grad oppfyller intensjonen. Det er 26,6 % som svarer at oppstartspraksisen i liten 
grad/svært liten grad oppnådde dette.  
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Eksamen  
Eksamen på PROF4045 består av tre deler: 8-ukerspraksis, en forsknings- og 
utviklingsoppgave (FoU-oppgave) og en 48-timers hjemmeeksamen. Høsten 2017 var 
189 studenter meldt til eksamen i emnet. 
 
Eksamenskomponenten praksis i PROF4045 vurderes til bestått/ikke-bestått og 
består av 40 dager (8 uker) par/individuell praksis. En students kvalifikasjoner og 
egnethet som lærer vurderes i alle praksisperiodene i Lektorprogrammet. Det skal 
være progresjon i praksisopplæringen, det vil si at studenten gradvis skal få større 
opplæringsansvar og bli introdusert for og utfordret på stadig flere områder av 
læreres profesjonsutøvelse. Tilsvarende skal veileders forventninger til studentens 
kunnskaper og ferdigheter øke etter hvert som de får mer praksiserfaring. I 
PROF4045 skal praksisen ha et særlig fokus på selvstendige opplæringsansvar og 
denne praksisperioden utgjør grunnlaget for sluttvurdering av studenten. Studentens 
sluttvurdering gjøres på bakgrunn av «Kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering 
av praktisk lærerdyktighet4» Alle 189 studenter besto praksis.  
 
FoU-oppgaven og 48-timers hjemmeeksamen integrerer pedagogikk og ett av 
studentenes fagdidaktiske fag. Formålet med FoU-oppgaven er å utvikle egen 
lærerprofesjonalitet gjennom en systematisk og forskningsmetodisk tilnærming til 
praksis. FoU-oppgaven skal munne ut i en rapport, og oppgaven skal ta utgangspunkt 
i erfaringer fra praksis. Over 70 % av studentene svarte at arbeidet med FoU-
oppgaven har gitt økt innsikt i og forståelse for egen undervisningspraksis i skolen.  
Oppgaven kan skrives individuelt eller i gruppe på inntil tre studenter med samme 
fag i fagdidaktikk. I emnet er det lagt inn en egen forelesning om forskningsmetoder 
og FoU-oppgave. Studentene svarer at denne forelesningen ikke i tilstrekkelig grad ga 
et godt grunnlag for arbeidet med FoU-oppgaven, som var intensjonen med 
forelesningen.   
Studenten får også veiledning på problemstillingen til FoU-oppgaven. Et flertall 
opplevde at denne veiledningen bidro til en god skriveprosess videre. I tillegg ble det 
arrangert FoU-kafe, hvor studentene fikk tilbud om veiledning på utkast til oppgaven. 
Av de som svarte på spørreundersøkelsen svarte de fleste at FoU-kafeen ikke 
opplevdes nyttig for arbeidet, og over halvparten svarte at de ikke deltok.  
 
Hjemmeeksamen (48 timer) er en individuell eksamen hvor kandidaten skal vise 
evne til å analysere og drøfte en profesjonsfaglig problemstilling i lys av pedagogisk 
og fagdidaktisk teori. 
 
Det gis en samlet karakter i emnet. FoU-oppgaven vekter 60 % og hjemmeeksamen 
vekter 40 %. Karakterfordelingen høsten 2017: 
 
 
 A B C D E F 
FoU-oppgaven 12,2 % 27,5 % 45,5 % 9,5 % 4,8 % 0,5 % 
Hjemmeeksamen 7,4 % 37,8% 38,3 % 12,2 % 1,6 % 2,7 % 

                                                   
4 https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/PROF4045/praksisguide/kvalitetsbeskrivelser-og-
kriterier-for-vurdering-a.html 
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Det er en klar overvekt av karakter C på FoU-oppgaven, og det er flere studenter som 
har karakteren B og A enn det som har D og E. På hjemmeeksamen har også flest 
studenter karakteren C, men her har nesten like mange karakteren B som C. Det er 
ingenting som skiller seg spesielt ut i eksamensresultatene mellom de to 
eksamenskomponentene.   
 
Helhetlig vurdering av emnet PROF4045 
På spørsmålet i hvilken grad opplever du at emnet (PROF4045) i sin helhet holder 
høy kvalitet svarte 77,7% av studentene svarer i svært stor grad, i stor grad eller i 
ganske stor grad, mens 22,2 av studentene svarer i mindre grad eller i liten grad.

 
 
 
 
 
Forslag til forbedringer 
Emnet PROF4045 integrerer undervisning i pedagogikk og fagdidaktikk med 45 
dager praksis i høstsemesteret og har derfor et høyt læringstrykk som man bør følge 
med på i de neste gjennomføringene av emnet. 
 
Ved første gangs gjennomføring startet studentene direkte i praksis. Det bør vurderes 
å innføre en studiestartsdag på Blindern for alle studentene i emnet som kan bidra til 
å ramme inn den kommende oppstartsuken og samtidig bidra til å synliggjøre 
sammenhengen mellom praksis og læringsaktivitetene på campus enda tydeligere. 
 
Forberedelse til og veiledningstilbudet av FoU-oppgaven bør evalueres og utvikles 
slik at det i større grad støtter opp under studentens arbeid med FoU-oppgaven. FoU-
kafeen var et forsøk på et lavterskeltilbud om veiledning på FoU-oppgaven, men det 
var liten deltakelse. Dette er ressurskrevende aktiviteter, så det bør vurderes hva som 
skal videreføres og ikke.   
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4. Oppstart av nye masterspesialiseringer våren 2018  
 
Høsten 2014 ble det innført ny programbeskrivelse som implementerte ny forskrift 
for lektorutdanning 8-13. Lektorprogrammet er et 5-årig masterprogram som 
integrerer en profesjonsrelevant masteroppgave med et minimum omfang på 30 
studiepoeng. Ved opptak til programmet gis studenten rett til å påbegynne en 
masterspesialisering i programmet hvis programmets progresjonskrav er oppfylt.  
 
I forbindelse med utviklingen av ny studiemodell i tråd med ny forskrift ble det også 
gjennomført en omfattende revisjon av alle masterspesialiseringene som hadde 
inngått i det tidligere studieprogrammet. Samtlige institutter som tilbyr 
masterspesialiseringer inn i Lektorprogrammet har jobbet med revisjon av disse 
siden 2014 med størst aktivitet mellom 2016 og 2017. Våren 2018 begynte de første 
lektorstudenter i masterspesialiseringene som følger ny forskrift for lektorutdanning 
8-13. De studentene som følger normal studieprogresjon vil levere masteroppgavene 
sine og fullføre programmet våren 2019.  
 
En større evaluering av masterspesialiseringene (8-10 semester) vil bli gjennomført 
høsten 2019 etter at det første kullet av studenter har fullført programmet etter ny 
studiemodell. Evalueringen vil inngå den periodiske programevalueringen.  
  

4.1. Oppbygning av masterspesialiseringene  
 
Masterspesialisering i lektorprogrammet har et samlet omfang på 90 studiepoeng og 
utgjør de tre siste semestrene i det 5-årige studieløpet. Studentene begynner direkte 
på sin valgte masterspesialisering hvis de har oppfylt programmets progresjonskrav. 
Til sammen tilbys det 19 ulike masterspesialiseringer i lektorprogrammet tilknyttet 
fem forskjellige studieretninger i programmet. Hvilken masterspesialisering en 
student kan velge avhenger av 80-gruppen (fag 1) til studenten. Noen 80-grupper 
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åpner for valg mellom to eller flere masterspesialiseringer mens andre 80-grupper 
fører alle studenter i den samme masterspesialiseringen. 

  * studenter med 80-gruppe i matematikk og 60-gruppe i naturfag, må velge 
masterspesialisering i matematikkdidaktikk.  
 

4. 2. Revisjon av masterspesialiseringene 
 
Med utviklingen av ny studiemodell ble det vedtatt at all praksis skal være integrert i 
emner. For å innfri kravet om 100 dager praksis skulle være fordelt over 4 av 5 
studieår ble det lagt 15 dager praksis til det 9.semesteret i programmet. Alle 
emnegrupper i masterspesialiseringene har derfor opprettet emner med praksis. 
Disse emnene gjennomføres første gang høsten 2018, og evaluering av disse vil 
inkluderes i den siste underveisevalueringen. Andre større endringer i 
masterspesialiseringene beskrives nedenfor.  
 
Masteroppgaver 
I forrige studiemodell varierte omfanget av masteroppgaven mellom 30 og 60 
studiepoeng på de ulike masterspesialiseringen. I enkelte fag var det også mulig å 
velge mellom å skrive en masteroppgave på 30 eller60 studiepoeng.  Alle 
masterspesialiseringer i den nye studiemodellen tilbyr nå 30 studiepoengs 
masteroppgaver, med unntak av historie hvor de fortsatt kan velge mellom 30 eller 
60 studiepoengs oppgave.  
 
 
 
 
 

Lektorprogrammet

Studieretning Engelsk Engelsk
Engelskdidaktikk

Engelsk

Studieretning Fremmedspråk

Spansk Spansk

Tysk Tysk

Fransk Fransk

Studieretning Kultur- og samfunnsfag

Historie Historie

Religion og etikk Religion og etikk

Samfunnsfag Samfunnsfagsdidaktikk

Studieretning Nordisk Nordisk
Norskdidakrikk

Nordisk

Studieretning Realfag

Matematikk *

Matematikk 

Mekanikk

Matematikkdidaktikk (ILS)

Kjemi
Kjemi

Naturfagenes didaktikk (ILS)

Fysikk
Fysikk

Naturfagenes didaktikk (ILS)

Geografi/Geofag
Geofag

Naturfagenes didaktikk (ILS)

Biologi

Biologi

Molekylærbiologi

Naturfagenes didaktikk
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Dette gir følgende struktur på oppbyggingene av masterspesialiseringene: 
 

10. semester Masteroppgave (30 sp) 

9. semester 
Emne med 15 
dager praksis 

Emne 
 

Emne 
 

8. semester Emne Emne 
Emne 

 
 
 

Nye fagdidaktiske masterspesialiseringer 
De fagdidaktiske masterspesialiseringene ved ILS har gjennomgått en større revisjon 
gjennom utviklingen av en felles modell med en tydelig læringsprogresjon. 
Emnegruppene består av to metodeemner, to fagdidaktiske emner og to valgfrie 
emner i studentenes 8. og 9. semester, samt en 30 studiepoengs masteroppgave i det 
10.semesteret (se modell nedenfor). I omleggingen av masterspesialiseringen er det 
lagd en ny strategi for å sikre god oppfølging og læringsprogresjon for studentene 
gjennom å blant annet utvide ressursene som gis til veiledning. Allerede i 8. semester 
får studentene tildelt masterveileder. De får en time med veiledning i 8. semester og 2 
timer med veiledning i 9. semester, før de skriver selve masteroppgaven i sitt 10. 
semester. Denne strukturen støtter studenten i utarbeidelsen av prosjektskisse i sitt 
8. semester og bidrar til at studentene får anledning til å samle data og begynne sine 
analyser i 9. semester. Målet er at studentene er godt forberedt for skriving av 
masteroppgaven i sitt 10. semester.  

  

10. semester Masteroppgave (30 sp) 

9. semester 
DIFO4015 – 

metodeemne II 
med praksis 

Fagdidaktisk 
emne II 

Fordypnings-
emne (valgfritt) 

8. semester 
DIFO4001 – 

metodeemne I 
Fagdidaktisk 

emne I 
Fordypnings-

emne (valgfritt) 

 

4.3 Tilgang til masterspesialiseringene 
 
Studenter som blir tatt opp på lektorprogrammet får opptak til et femårig løp og må 
ikke søke seg inn på nytt for å få tilgang til emnene som inngår i 
masterspesialiseringene. Det foreligger imidlertid progresjonskrav i programmet som 
betyr at studentene må ha bestått de fleste emner som inngår i studieløpet fra 1. til 7. 
semester før de kan begynne med sin masterspesialisering. Studenter på 
studieretningene engelsk, fremmedspråk, kultur og samfunnsfag og nordisk kan 
maksimalt mangle ett emne i 60-gruppen (fag 2) for å kunne begynne med 
masterspesialiseringen. Studenter på studieretning realfag kan mangle ett emne i 
enten 80-gruppen (fag 1) eller 60-gruppen (fag 2).  
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For å sikre at alle studenter følger kravene, blir disse bedt om å fylle ut et nettskjema 
semesteret før oppstart på masterspesialiseringen. Administrasjonen på 
lektorprogrammet sjekker deretter om studentene vil oppfylle progresjonskravene 
innen utgangen av semesteret. Samtidig ryddes det i utdanningsplanene, og 
instituttene som tilbyr masterspesialiseringer inn i lektorprogrammet, får en liste 
med deres studenter. Studenter som ikke oppfyller progresjonskravene må fullføre 
det de mangler før de kan begynne på masterspesialiseringen. I og med at alle 
masterspesialiseringer har oppstart både vår og høst, blir disse studentene vanligvis 
ikke mer forsinket enn ett semester. Andelen studenter som ikke oppfyller 
progresjonskravene på dette stadiet i utdanningen ligger vanligvis mellom 5 og 10 
prosent.  

4.4 Fordeling mellom masterspesialiseringene      

Antall lektorstudenter som begynner i en av de 19 masterspesialiseringene på 
Lektorprogrammet ved UiO har siden 2013 mer enn doblet seg (se tabellen 
nedenfor). Det skyldes både at flere studenter får opptak til programmet og økt andel 
studenter som gjennomfører. I de studieløpene hvor studentene kan velge mellom 
flere masterløp er det naturlig nok noe variasjon i antallet som velger de ulike 
alternativene.  
 

Opptak av lektorstudenter til 
masterspesialiseringene 2013 - 2018  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Fransk 2 0 2 2 1 1 

Spansk 1 1 2 1 4 3 

Tysk 2 2 2 1 1 1 

Religions- og etikkdidaktikk 4 8 7 8 9 3 

Matematikkdidaktikk * * * * * * 15 

Naturfagenes didaktikk * * * * * * 4 

Realfagsdidaktikk * 4 11 9 10 7 * 

Samfunnsfagdidaktikk 10 19 27 30 21 37 

Engelsk 11 3 10 7 7 18 

Engelskdidaktikk 3 3 4 6 4 7 

Nordiskdidaktikk 2 5 12 16 15 26 

Nordisk 15 18 19 14 19 31 

Historie 10 16 22 28 26 21 

Molekylær biovitenskap 1 0 1 0 1 5 

Matematikk 0 0 4 2 5 3 

Fysikk 0 0 1 1 2 0 

Geofag 1 0 1 0 1 0 

Mekanikk 1 0 1 0 2 0 

Biologi 3 1 3 2 2 4 

Kjemi 0 1 0 1 0 0 

Medievitenskap 1 0 0 0 0 0 

Antall fagdidaktiske mastere (UV) 23 46 59 70 56 92 

Andel i prosent % 32 52 46 54 44 51 

Antall faglige mastere (MN/HF) 48 42 68 59 71 87 

Andel i prosent % 68 48 54 46 56 49 

TOTAL antall 71 88 127 129 127 179 

 
* Masterspesialiseringen Realfagsdidaktikk ble delt opp i Matematikkdidaktikk og Naturfagenes didaktikk fra våren 2018 
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Fordelingen mellom fagdidaktiske masterspesialiseringene (ILS) og de disiplinfaglige 
masterspesialiseringene (HF og MN) har vært ganske lik gjennom årene med unntak 
av 2013 (se figuren under).  
 

 
 
 

4.5 Informasjonsmøter om masterspesialiseringene 

ILS arrangerer årlig informasjonsmøter om masterspesialiseringene i samarbeid med 
instituttene som tilbyr egne masterspesialiseringer. Hensikten med møtene om er å gi 
studentene informasjon om hva det innebærer å ta en masterspesialisering og 
informere om oppbygging, eventuellt valgmuligheter og progresjonskrav. Møtene har 
tradisjonelt blitt holdt høstsemesteret før oppstart på masterspesialiseringen, men 
ble flyttet til 6. semester våren 2018 slik at studentene skulle få mer tid til å vurdere 
hvilken retning de skulle velge.  
  
 
 
 

5. Tema til neste underveisevaluering 2018/2019 
 

5.1  Faste punkter som inngår i evalueringer 
- Inntakskvalitet og rekruttering 
- Gjennomstrømming: studieprogresjon, karakterer og frafall 
 

5.2  Tematikk for studieåret 2018/2019 
- Evaluering av masteremner med praksis 
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