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Høringssvar  -  forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning

Universitetet  i Oslo (UiO) viser til Kunnskapsdepartementets brev av 3. oktober 2014 med forslag

om å skjerpe  det  spesielle opptakskravet i matematikk for opptak til lærerutdanningene. Høringen

er blitt videreformidlet til fakultetene og Studentparlamentet ved UiO for uttalelse.

UiO tilbyr 5-årig lektorutdanning med studieretningene nordisk, fremmedspråk, kultur-, og

samfunnsfag og realfag, og er generelt positiv til tiltak som kan bidra til å heve kvaliteten på

lærerutdanningen og gi et statusløft for lærerne. UiO har som mål å tilby landets beste

lærerutdanning og øke rekruttering av gode studenter innenfor realfag.

I  høringsbrevet vises det til strategien Lærerløftet, som blant annet sier at [...] kvaliteten på

utdanningen [blir] bedre når søkerne til utdanningen har høyere karaktersnitt. UiO er usikre på

hvorvidt et økt karakterkravi matematikk alene er et tilstrekkelig virkemiddel for å oppnå

kvalitetsheving på lektorutdanningen og uteksaminering av gode kandidater.

Rekruttering til lektorprogrammet

Det er vanskelig å anslå hvilke implikasjoner det foreliggende forslaget vil kunne ha for

rekrutteringen av nye lærere, da det ikke finnes gode nok anslag for hvordan det skjerpede

matematikkravet vil gi seg utslag i rekrutteringen til lærerutdanningene. UiO etterlyser i denne

forbindelse  et  mer omfattende analysearbeid fra departementets side. Institusjonene som tilbyr

lærerutdanning skal bidra til å fylle samfunnsbehovet for lærere, og det er vanskelig å forutsi om

søkertallene til lektorprogrammet ved UiO er robuste nok til at  en  innskjerping i de spesielle

opptakskravene ikke vil bidra til en nedgang i antall søkere.

Ved UiO vil det skjerpede matematikkravet i praksis gjelde søkere til studieretningene

fremmedspråk, nordisk og kultur-, og samfunnsfag, da den realfaglige studieretningen uansett har

strengere opptakskrav i matematikk (LÆREAL). Ifølge § 14-3 og § 14-4 i forskrift til
opplæringslova må lærere i ungdomsskolen og den videregående skolen i regelen ha avlagt minst

60  studiepoeng i matematikk for å kunne undervise i faget. Det er ikke lagt opp til at studentene på

de humanistiske og samfunnsvitenskapelige studieretningene vil avlegge emner i matematikk av

dette omfanget. Disse studentene blir dermed møtt med  et  karakterkrav i et fag de verken skal
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studere eller undervise i, og det er nærliggende å tenke seg at man vil kunne miste gode kandidater

til studieretningene hvis forslaget blir innført.

Skjerpet matematikkrav som virkemiddel

UiO stiller spørsmål ved om det er riktig tiltak å skjerpe karakterkravet i ett Skolefag fremfor å heve

kravet til totale antall skolepoeng. En heving av kravet til totale antall skolepoeng vil kunne gi et

mer rettferdig opptaksgrunnlag og vil også kunne bidra til å øke kvaliteten og statusen på

lærerutdanningen.

Korte tidsfrister

Det er foreslått at de nye spesielle opptakskravene skal innføres fra og med opptaket til studieåret

2016/2017. De første avgangselevene som faller inn under de nye reglene er allerede i gang med sin

videregående utdanning, og vil ha begrensede muligheter til å innrette seg etter endringen.

I Lærerløftet legges det også opp til at det skal tilbys kompensatoriske forkurs til søkere som ikke

har klart å oppnå karakteren fire i matematikk fra videregående skole. Hvis endringsforslaget blir

vedtatt, og det skal tilbys forkurs allerede for opptaket til studieåret 2016/2017, er det en

forutsetning at ansvarsfordeling, finansiering og tidsperiode for når kursene skal avholdes avklares

raskt. UiO kan vanskelig se hvordan en ordning med forkurs lar seg forene med opptaksprosessen

til høyere utdanning, da søkerne får svar 20. juli og studiestart er medio august.
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