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Svar til forslag om endring av forskrift om opptak til høyere utdanning 

Det vises til Kunnskapsdepartementets brev av 03.10.14. Høgskolen i Telemark (HiT) har følgende 

merknader til forslagene om endringer i forskrift om opptak tilt høyere utdanning.  
 

HiT støtter ikke forslaget om å innføre et gjennomsnitt på minimum karakteren 4 i matematikk (224 timer) 

for opptak til grunnskolelærer (GLU) og 5-årig lektorutdanning, ref. §4-7 første ledd.  
 

I overgangen fra Reform 94 til Kunnskapsløftet ble matematikk faget i videregående skole styrket ved å 

øke omfanget fra 5 uketimer til 224 årstimer. HiT mener det nå må fokuseres på hva slags matematikk 
elevene velger i videregående skole. Elever som starter på praktisk matematikk og som ønsker å bli lærere, 

må i større grad veiledes over på teoretisk matematikk. Ved å innføre et strengere karakterkrav kan vi 

oppleve at elevene tilpasser seg ved å velge det som oppfattes å være en enklere matematikk.  

 
HiT har testet studentene på GLU 1-7 gjennom 3 år og funnet at studenter med teoretisk matematikk (T1 + 

T2) scorer bedre enn studenter med bakgrunn fra praktisk matematikk (P1+P2) fra videregående skole. 

Skulle resultatet av økt karakterkrav bli at flere velger P-matematikk kan konsekvensen bli at selv om 
karakterene bli bedre så blir utgangspunktet for å studere matematikk dårligere.     

 

I regjeringens strategi Lærerløftet sies det at kvaliteten på utdanningen blir bedre når søkerne til 

utdanningen har høyere karaktersnitt. HiT anerkjenner at heving av inntakskravet er viktig for utdanningens 
omdømme og faglige legitimitet, men bare å øke karakterkravet i matematikk er ikke veien å gå.  

 

I en periode med stort og økende lærerbehov vil et økt karakterkrav bety færre kvalifiserte søkere og store 
rekrutteringsmessige utfordringer. Det er derfor helt nødvendig at det tilbys kompensatorisk forkurs i 

matematikk for studenter som ikke har oppnådd et eventuelt skjerpet karakterkrav i matematikk, eller har 

praktisk matematikk fra videregående skole.  
 

 

Med hilsen  

 
 

 

Jarle Bjerkholt 
Viserektor for utdanning   Mari H. Hegna 
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