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Forskrift om rammeplaner for lærerutdanning trinn 8-13.
Høring

LAMIS—Landslaget for matematikki skolen er ikke høringsinstansi saken. Vi har likevel
drøftet de nye forslagene,og i sentralstyremøte29. november2012 vedtokvi å komme
med følgendeuttalelse om forslagenetil

Forskrift om rammeplanfor lektorutdanningfor trinn 8-13
Forskrift om rammeplanfor praktisk-pedagogiskutdanningfor trinn 8-13

§ 1 Virkeområdeog formål
LAMISsynes det er viktig og riktig at lektorutdanningener integrert,profesjonsrettet,
forsknings-og erfaringsbasert.Integert og profesjonsrettetmå etter vår meningbety at det
er forskjellpå et disiplinfagog et profesjonsfag.For eksempelvil det være forskjellpå et
rent matematikkstudiumog studiet av matematikkfor å bli lektor i skolenmed master
innenformatematikkfaget.

§ 2 Læringsutbytte
Med Kunnskapsløftetble de grunnleggendeferdigheteneinnført Opplæringeni og
vektleggingenav de grunnleggendeferdighetenehar ikke fungert tilfredsstillende.Derfor
pågår det et arbeidmed revisjon av blant annetmatematikkplaneni Kunnskapsløftet,der
formåleter å tydeliggjørede grunnleggendeferdighetene.LAMISmener de grunnleggende
ferdighetenebør synliggjøresi læringsutbyttetfor framtidigelektorer (i begge forskriftene)
på sammemåte som i grunnskolelærerutdanningene.Der står det for eksempeli
forskriftens§ 2:

Studenter i grunnskolelcererutdanning1-7 har kunnskapom arbeid med
elevenesgrunnleggendeferdigheter i å uttrykkeseg muntlig, lese, uttrykke
seg skrfilig, regne og brukedigitale verktøy i ogpå tvers avfag, og
studenter i grunnskolelcererutdanning5-10 har kunnskapom arbeid med
videreutviklingav elevenesgrunnleggendeferdigheter i å uttrykkeseg
muntlig, lese, uttrykkeseg skrfilig, regne og brukedigitale verktøy i ogpå
tvers avfag.



Side 2

I lektorutdanningener det viktig at den fagligedelen av utdanningenholder et høyt nivå,jfr
resultaterfra PISA, TIMSSog TEDS-M.Vi synes læringsutbyttebeskrivelsenehar en
rekke gode formuleringersomvi støtter,blant annet «avansertkunnskapinnenforvalgte
fag», «inngåendekunnskapom vitenskapeligeproblemstillinger»,«formidleog formulere
fagligeproblemstillingerpå et faglig avansertnivå» med flere.

§3 Strukturog innhold
Rammeplanutvalgetforeslår at profesjonsfagetskal bestå av 30 studiepoengpedagogikkog
2x15 studiepoengfagdidaktikk.Etter LAMIS' syn bør dette endres i begge forskrifteneslik
at profesjonsfagetfordeles likeverdigmed 20 studiepoengtil pedagogikkog 20
studiepoengtil hvert fags fagdidaktikk.Mangeav temaene som i dag undervisespå allment
nivå av pedagoger,kan med fordel knyttestil fag og reelle undervisningssituasjonerav
fagdidaktikere.Det gjelderfor eksempelde gunnleggende ferdigheteneog tilpasset
opplæring.En økt vekting av fagdidaktikkenvil etter vårt skjønnbidra til at studentene
oppleverprofesjonsfagetsom mer relevantenn hva som er tilfelle i dag.

Opptakskrav
Forslag til forskrift for PPU:
LAMISstøtter forslagetom mastergradi ett av undervisningsfagenesom opptakskravtil
PPU. Vi menerdet vil styrke den fagligekompetansentil lærere som skal undervise i
ungdomsskoleog videregåendeskole.

Lektorutdanning:
LAMIS mener forskriftenbør kreve at studentenehar tatt de to undervisningsfagenesine til
høyeste nivå i videregåendeopplæring.For opptaktil lektorutdanningi realfag bør det som
et minimumstilles krav om spesiell studiekompetanseetter REALFA-koden.

Med venn ' hilsen

Anders Sanne
Leder i LAMIS


