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Høringsuttalelse – forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 

Rudolf Steinerhøyskolen støtter ikke foreslått endring i § 4-7 første ledd, om at søkere må 

dokumentere karakteren 4 i matematikk som et minimum for opptak til lærerutdanningene.  

Karakterkravet inngår i regjeringens strategi Lærerløftet. Med mål om mer kunnskap for elevene skal 

læreryrket gjøres mer attraktivt gjennom å skjerpe inntakskravene til lærerutdanningene, utvide til 

femårige masterutdanninger og øke kravene til formell kompetanse i fagene som lærerstudentene kan 

undervise i. Samtidig har lærernes profesjonelle handlingsrom gjennom år blitt innskrenket gjennom 

utbredt og detaljert målstyring, dokumentasjonskrav og kontrollmekanismer. Det samme gjelder 

skoleeiers mulighet til helhetlig vurdering av læreres formelle og reelle kompetanse for undervisning i 

enkeltfag.  

Rudolf Steinerhøyskolen mener at totaliteten av skjerpete krav før yrkesutøvelsen og økende 

byråkratisering av yrkesutøvelsen utgjør et usikkert og usikret bidrag så vel til rekruttering som til økt 

status for læreryrket.  

Ingenting ville vært bedre enn om læreryrket igjen ble så attraktivt at inntaksgrunnlaget ble hevet 

gjennom stor oversøkning til lærerutdanningene. Et isolert tiltak som å heve karakterkravet i 

matematikk til minimum 4, kan derimot vise seg å utgjøre en fare for rekrutteringen til 

lærerutdanningene i Norge, ikke bare i en overgangsfase, men også på lengre sikt.  

Det er utdanningsinstitusjonenes ansvar at lærerutdanningene gir og krever gode kunnskaper og 

undervisningsferdigheter i de aktuelle undervisningsfagene. Vi mener at karakterkravene fra 2005 

sikrer et akseptabelt grunnlag av forkunnskaper for at utdanningsinstitusjonene kan sette sine krav til 

innsats og nivå. Å tilby kompensatoriske forkurs i matematikk er etter vårt syn dårlig bruk av ressurser 

som heller kunne settes inn i styrking av matematikkfaget i lærerutdanningene. Skal søkere som ikke 

velger matematikk som studiefag i GLU 5-10, også ta forkurs i matematikk?  

 

Det vil bli stort behov for dyktige, nyutdannete lærere i de neste årene. Vi mener at skjerpete 

karakterkrav vil kunne hindre gode folk i å bli gode lærere. Rudolf Steinerhøyskolen støtter derfor 

ikke forslaget om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning.  
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