


 Førskolelærerutdanning
Førskolelærerutdanning er en treårig bachelorutdanning som kvalifiserer for 
alle stillinger i barnehagen. Utdanningen består av både teori og praksis. 
Gjennom utdanningen skal du blant annet lære å skape trygge og lærerike 
dager for alle barna i barnehagen. Førskolelærerutdanning kvalifiserer også for 
videre studier på masternivå innenfor blant annet barnehagepedagogikk.
Førskolelærerutdanningen gir lederkompetanse slik at du kan lede både det 
pedagogiske og det administrative arbeidet i barnehagen. Som førskolelærer 
har du ansvar for å skape et miljø som gir barna omsorg, trygghet og ut-
viklingsmuligheter. Som pedagogisk leder skal du også ha kunnskap og 
kompetanse til å ta et stort ansvar for både barn og voksne. 
Samtidig som du skal lede barnas hverdag, har du ansvar for å samarbeide 
med og lede andre ansatte i barnehagen. For å være kvalifisert for opptak 
til førskolelærerutdanning kreves generell studiekompetanse. For utfyllende 
informasjon om opptak, se www.samordnaopptak.no

 Grunnskolelærerutdanning for 1.-7.trinn og 5.-10.trinn
Grunnskolelærerutdanningene er fireårige utdanningsprogrammer på 
bachelornivå som kvalifiserer for å jobbe som lærer i grunnskolen. 
Universitetet i Tromsø tilbyr femårige grunnskolelærerutdanninger på master-
nivå. Hvilke trinn du kan undervise på avhenger av hvilken av de to utdanningene 
du velger. Begge utdanningene består av både teori og praksis. Teorien skal 
gi deg den grunnleggende kunnskapen, mens praksis skal lære deg å bruke 
teorien i hverdagen som lærer. Grunnskolelærerutdanningene kvalifiserer for 
videre studier på masternivå.
 

Utdanningene gir deg solid faglig kompetanse for å være lærer i skolen. 
Du skal lære å vurdere elevenes faglige nivå og å være leder i klasserommet, du 
skal kunne lede læringsprosesser for grupper av elever og den enkelte elevs ut-
vikling. Gode lærere gjennomfører undervisningen med engasjement og struktur.

For å være kvalifisert for opptak til grunnskolelærerutdanningene kreves generell 
studiekompetanse. I tillegg er det krav om minimum 35 skolepoeng, samt karakter 
3 (gjennomsnitt) både i norsk og i fellesfaget matematikk. Grunnskolelærer-
utdanninger i musikk, realfag, miljø og naturfag har tilleggskrav. For utfyllende 
informasjon om opptak og opptakskrav, se www.samordnaopptak.no 

 Lektorutdanning
Lektorutdanning er en femårig integrert masterutdanning som kvalifiserer for å 
undervise fra og med 5. trinn i grunnskolen til og med videregående skole. 
Du kan også undervise i voksenopplæringen. Utdanningen består av både 
teori og praksis. Den gir meget solid faglig fordypning, samtidig som du lærer 
hvordan kunnskap utvikles og formidles til andre mennesker. Videre lærer du 
også å lede klassen og elevenes læringsprosesser. Du velger selv hvilken 
fagretning du ønsker å fordype deg i.

For å være kvalifisert for opptak til lektorutdanning kreves generell studiekom-
petanse. I tillegg er det krav om minimum 35 skolepoeng, samt karakter 3 
(gjennomsnitt) både i norsk og i fellesfaget matematikk. Lektorutdanning i 
realfag har tilleggskrav. For utfyllende informasjon om opptak og opptakskrav, 
se www.samordnaopptak.no 

 Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
Praktisk-pedagogisk utdanning er et ettårig studium, som sammen med en 
tidligere fagutdanning kvalifiserer deg for å arbeide i skolen fra og med 5.trinn 
i grunnskolen.

Gjennom den praktisk-pedagogiske utdanningen får du kunnskap om hvordan 
skolen fungerer, hvordan du kan skape et godt læringsmiljø for elevene, og 
hvordan interesse og engasjement for faglige spørsmål kan vekkes. Du trenes i å 
se skolen i et større perspektiv og reflektere over din egen rolle som lærer. 
Du vil også lære ulike metoder for å formidle kunnskap til andre mennesker.

For å være kvalifisert for opptak til praktisk-pedagogisk utdanning må du ha 
generell studiekompetanse og høyere utdanning tilsvarende minimum 180 
studiepoeng (60 vekttall), hvorav minimum 60 studiepoeng (20 vekttall) må 
være i et av skolens undervisningsfag. For utfyllende informasjon om opptak, 
kontakt universitetet eller høyskolen du ønsker å studere ved.

Lærerutdanningene er spennende valg for deg som ønsker å kombinere faglig 

interesse med arbeid blant barn og unge. Som lærer er du en viktig rollemodell 

for barn og unge, og du skal inspirere og påvirke ved å gi av deg selv og dele 

din kunnskap. Utdanningene gir deg også kompetanse i å lede og samarbeide 

med kolleger, foreldre og andre som har ansvar for elevenes oppvekst og 

utvikling. For å få fast jobb som lærer i skolen må du ha fullført og bestått en 

av utdanningene beskrevet her.

Alle som fullfører femårig lærerutdanning med minst ett års 
studier i språk eller realfag, kan søke om ettergivelse av 
studielån på inntil 50 000 kroner.



 Faglærerutdanning
Faglærerutdanning er en treårig bachelorutdanning som kvalifiserer for under-
visning i enkeltfag i grunnskolen, videregående opplæring, voksenopplæring og 
for annet kulturelt arbeid med barn og unge. Utdanningen tar utgangspunkt i 
sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter, og utvikler 
dine evner til å organisere opplæring for ulike grupper.

Faglærere skal arbeide med barn, unge og voksne i ulik alder, med ulike evner 
og forutsetninger og ulik sosial og kulturell bakgrunn. Utdanningen gir deg 
solid faglig kompetanse, kunnskap om og innsikt i barn og unges oppvekst og 
bakgrunn, samt kunnskap om hvordan innfallsvinkler, lærestoff og arbeidsmåter 
kan tilpasses elevenes forutsetninger og interesser.

For å være kvalifisert for opptak til faglærerutdanning kreves generell studie-
kompetanse. Faglærerutdanning i musikk har i tillegg opptaksprøver. For ut-
fyllende informasjon om opptak og opptakskrav, se www.samordnaopptak.no 

 Yrkesfaglærerutdanning
Yrkesfaglærerutdanning er en treårig bachelorutdanning som bygger på praksis 
og tar utgangspunkt i dine erfaringer som fagarbeider og yrkesutøver. 
Utdanningen gir både faglig bredde og dybde, samt pedagogisk kompetanse 
spesielt innrettet mot den jobben yrkesfaglæreren skal gjøre. Utdanningen er 
også velegnet for dem som skal lede opplæring i bedrift. Praksis i skole og 
bedrift inngår i studiet. 

For å være kvalifisert for opptak til yrkesfaglærerutdanning må du ha bestått 
fag-/svennebrev eller annen treårig yrkesopplæring på videregående nivå innen 
det aktuelle faget, og ha minimum to års yrkespraksis i tillegg til generell 
studiekompetanse. For utfyllende informasjon om opptak og opptakskrav, 
se www.samordna opptak.no. 

For mer informasjon om lærerutdanningene, se www.hardudetideg.no
Se også egen brosjyre om læreryrket.

Lykke til med utdanningsvalget!

 Realkompetanse
For opptak til alle studier gjelder at søkere som ikke har generell studiekompetanse, 
og som er 25 år eller eldre, har krav på å få vurdert om de har realkompetanse som 
kan kvalifisere for opptak til det enkelte studium. 
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