Kunnskapsdepartementet
Postboks8119Dep
0032 OSLO

Dato : 01.04.2016

Vår ref .: 15/09946

Saksbehandler : Fakultet LUI

Høringsuttalelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) ang. forskrifter om
rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger
Høringsuttalelsener utarbeidet av Fakultetfor lærerutdanningog internasjonalestudier (LUI)på vegne
av HiOAog med basisi arbeid fra Institutt for faglærer- og grunnskolelærerutdanning.

Profesjonsfag
I grunnskolelærerutdanningene
er alle fag rettet mot å utdannetil en profesjon.Det gjør at det kan
væreuheldigat begrepetprofesjonsfagblir brukt som navn på ett fag. Et særtrekkved lærerutdanning
er at «skolefagene»er lærerutdanningsfagsom både har disiplinfagligog fag-didaktiskinnhold. Det er
viktig å byggeoppunderog videreutviklealle lærerutdanningsfagsom profesjonsfag.HiOAstøtter
derfor at faget skalhete pedagogikk.

Grunnskolelærerutdanning

eller lektorutdanning

Utdanningenebør hete lektorutdanning eller grunnskolelektorutdanning
Argumentenefor en navneendringtil lektorutdanningerer at navnet på de tre utdanningene1-7, 5-10
og 8-13 bør harmonisere.Dette gjøresenklestved at de to som nå behandlesblir kalt
«lektorutdanning».
HiOAmener at lektor bør væreen del av navnet. Dersomdet er viktig at grunnskoleer med i navnet,
bør tittelen væregrunnskolelektor.

Læringsutbytteb eskrivelse om vold og seksuelle overgrep
Det sistepunktet under Ferdigheterframstår uklart. Dersomdet menesat det er kandidatenselvsom
skalkunne gjørefagligevurderingerpå basisav «tegn på vold eller seksuelleovergrep»og så raskt
iverksetteti ltak, er det altfor ambisiøst– det er andreyrkesgruppersom må trekkesinn i arbeidet når
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en lærer ser slike tegn. Kandidaten bør ha kompetanse til å se tegn og kunne innhente faglige
vurderinger og deretter kunne sette i verk tiltak basert på de innhentede, faglige vurderingene. Å legge
til «innhentede» foran «faglige vurderinger» vil oppklare dette. Læreres rolle i førstelinjetjenesten og
ikke som ekspert må komme tydeligere fram.

Kunnskap om religion, livssyn og etikk som del av profesjonsfaget – formulering (§
3)
RLE-modul
Modulbetegnelsen er uheldig. Dette betyr at emnene som tilbys ligger som en fast enhet. Det er
overraskende at det ikke er ønskelig at emnene både legges på bachelor- og masternivå, når det gis
uttrykk for at det er viktig å styrke disse innholdskomponentene i utdanningen. Institusjonen selv må ha
et gjennomgående ansvar for å sikre helheten på best mulig måte.
Utdanningene skal svare på svært mange krav i forskrift og nasjonale retningslinjer legge til rette for
internasjonal utveksling og begynneropplæring. Institusjonene er beredt og faglig i stand til å ta vare på
intensjonen uten å måtte ha en bestemt modul.
HiOA støtter en bred, samfunnsmessig tilnærming med temaer på bachelor- og masternivå. Det er
faglig gunstig om kunnskapen om religion, livssyn og etikk knyttes til andre relevante temaer gjennom
studiene, og ikke plasseres som en samlet «modul». Blant annet vil en fasttømret modul vanskeliggjøre
et tett samarbeid mellom pedagogikk og andre fag om begynneropplæring på GLU 1-7 eller begrense
muligheten til å få til et internasjonalt semester på begge utdanningsløp.

Åpning for praksis i barnehage i grunnskolelærerutdanningen for 1. – 7. trinn (§ 3)
HiOA støtter at det åpnes for at de institusjoner som ønsker det, kan legge fem dager praksis til
barnehagen, men det er negativt om dette blir et krav. Vektlegging av overgangen mellom barnehage
og skole kan ivaretas på ulike måter, som ved å la studenter møtes på tvers av BLU og GLU, la studenter
være tett på FoU på overganger, eller ved å ha en samtale med sosiallærer på skolen om dette i en
praksisperiode. Institusjonene bør ha frihet til ordne dette på best mulig måte.

Fritaksbestemmelser (§ 6)
HiOA støtter å videreføre dagens praksis for det obligatoriske norskfaget 1-7, men at fritaket, av hensyn
til tilsetting, bør stå på vitnemålet.

Andre forhold
Ad §2 Digital kompetanse
Læringsutbyttebeskrivelsene er i vårt perspektiv et godt uttrykk for den kompetansen enhver
nyutdannet lærer må ha for å kunne undervise i et moderne digitalt samfunn.
HiOA vil presisere at oppnåelsen av avanserte ferdigheter, sammen med utvikling av profesjonsfaglig
digital kompetanse, krever systematisk arbeid over tid gjennom hele studieforløpet. Det må derfor
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tilrettelegges for utvikling av integrert, digital kompetanse gjennom hele programmet slik at studentene
gis forutsetning for å inneha profesjonsfaglig digital kompetanse etter endt studieforløp. Dette kunne
med fordel være mer eksplisitt uttrykt i forslaget til forskrifter.
Kvalitetsrammeverket for høgre utdanning benytter begrepet avanserte ferdigheter for ferdigheter på
masternivå, og det er dette begrepet som er brukt i forslaget til forskrifter. Vi forstår det slik at dette
innebærer at digitale ferdigheter også må være en del av masteropplæringen.
HiOA foreslår derfor at det legges til rette for at det kan gis studiepoenggivende emner på masternivå i
form av dedikerte kurs i digitale ferdigheter eller i forpliktende samarbeid med skolefagene.
Elevers utdannelses- og yrkesvalg og valgfag
Elevers utdannelses- og yrkesvalg og valgfag er ikke nevnt i utkast til forskrift. Dette området bør
tydeliggjøres. Lærere bør ha kompetanse om valgfag og yrkesvalg for å kunne legge opp undervisning
slik at den belyser ulike yrkesveier og veileder elevene på en kyndig måte. Denne oppgaven bør ikke
overlates til skolens veiledere alene, men må være en del av elevenes læringsprosess. Dette er en del av
en mer generell satsning på kompetanse om overganger i skolen.
Bærekraftig utvikling
Dette området synes å ha fått en mer beskjeden plass enn i tidligere formuleringer. I lys av dagens
situasjon bær bærekraftig utvikling styrkes og tydeliggjøres som avgjørende for fremtiden.
Ad §3
Det er svært viktig at masterfaget velges blant de fag studenten har 60 studiepoeng i og valgmuligheter
bindes tidlig i løpet.
Det bør være åpning for at det innenfor rammen av masterfaget i 4. og 5. år kan tas fellesemner av
relevans for masterfaget, for eksempel innen spesialpedagogikk eller IKT.
«Emnet vitenskapsteori og metode»: Det er uheldig å bruke ordet «Emnet», som signaliserer noe helt
spesielt i programplanarbeid i sektoren. Videre oppgis det at «Emnet introduseres i det tredje året».
Dette framstår lite ambisiøst: studentene bør møte vitenskapsteori og metode fra første semester i
utdanningen.
Det er positivt at praksis utvides til 110 dager. Dette er samtidig en betydelig merkostnad for
institusjonen, som må kompenseres om det ikke skal gå utover andre deler av utdanningen.
Masterfordypning i pedagogiske emner og digital kompetanse bør være mulig
Arbeidsoppgavene i skolen er mangeartete, og det er behov for et bredt spekter av kompetanse for å
møte dette. Grunnskolelærerutdanningene sikrer god, faglig fordypning i skolefagene, og forskrift om
tilsetting sikrer at de som skal undervise har kompetansen som kreves. I lys av dette mener HiOA det
kan åpnes for masterfordypninger også innen pedagogiske arbeidsfelt og digital kompetanse. Dette kan
medvirke til at oppgaver i skolen kan løses av lærere som både har undervisningskompetanse i fag og
spesialkompetanse i andre viktige områder. Det må likevel sikres at fag-didaktisk master eller master i
begynneropplæring blir de dominerende fagfordypningene.
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Høgskoleni Oslo og Akershus, HiOA
Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning, GFU

Høringsuttalelse
Forskrifter om rammeplan for femårige
grunnskolelærerutdanninger
Høringsuttalelsener fra ledergruppaved Institutt for grunnskole- og lærerutdanning,GFU,som
grunnskolelærerutdanningene
ved Høgskoleni Osloog Akershuser organisertunder. Høringenhar vært
tema på personalmøterog i instituttråd, det har kommet inn høringsuttalelserfra fagseksjoneneved
instituttet og har vært sluttbehandleti ledergruppa29. mars2016.
GFUer i god gangmed å utvikle de nye utdanningenesom skalvære integrerte og helhetlige,
holde høy kvalitet og opplevessom attraktive, relevanteog innovativeprofesjonsutdanninger.

Profesjonsfag
GFUmener at faget bør hete pedagogikk– i grunnskolelærerutdanningeneer alle fag profesjonsfag
Vi synesdet er uheldigat begrepetprofesjonsfagbrukt på ett fag er uheldig,da det spesielleved
grunnskolelærerutdanningene
er alle fag er profesjonsfageller lærerutdanningsfag.Det er jo nettopp
det som skiller ossfra for eksempellektorutdanningen8-13. Hvisdepartementetselvikke støtter
rammeplanutvalgetsforslagom nye navn på utdanningene,lektorutdanninger,ser vi virkelig ingen
grunn til at begrepsbrukenskalharmoniseresder forskjellenkanskjeer størst. Fososser imidlertid
ønsketom å bruke pedagogikkframfor profesjonsfagoverordnet navn på utdanningene.
Lærerutdannerelangt utenfor pedagogikkmiljøetmener pedagogikkhar en langog god tradisjon
i norsklærerutdanningog ser ingen grunn til at faget på grunn av de foreslåtte og ønskedeemner skal
måtte skifte navn.
Det er paradoksaltmed en navneendringved innføringav en grunnskolelære
rutdanningpå
masternivåder 30 stp i faget skaltilbys på høyeregradsnivå. Læringsutbyttei faget er knyttet til
avansertog inngåendekunnskapi pedagogikk.Grunnlagetfor et slikt læringsutbytteer pedagogisk
forskningog teori, og det er dermed naturlig at pedagogikk(somvitenskapsfag)er benevnelsenpå
faget.

Grunnskolelærerutdanning

eller lektorutdanning

Utdanningenebør hete lektorutdanning eller grunnskolelektorutdanning
Argumentenefor en navneendringtil lektorutdanningerer at navnet på de tre utdanningene1-7, 5-10
og 8-13 bør harmonisere.Dette gjøresenklestved at de to som nå behandlesblir kalt
«lektorutdanning».Hvisstudenteneskalfå masterutdanning, da må de være lektorer - det er uheldigat
de har sammeutdanningsnivåsom lektorprogrammet,men ikke lektortittel. Enlektortittel bør være en
selvfølgefor å markereden store endringendet er å innføre en femårigmasterutdanningfor lærere i
grunnskolen.
Instituttets tilsatte mener at dennereformen er så stor, at et navneskifteer på sin plassog at
lektor bør være en del av navnet. Hvisdet er viktig at grunnskoleer med i navnet,bør tittelen være
grunnskolelektor.

Læringsutbyttebeskrivelse om vold og seksu elle overgrep
Det sistepunktet under Ferdigheterer uklart. Dersomdet menesat det er kandidatenselv som skal
kunnegjøre fagligevurderingerpå basisav «tegn på vold eller seksuelleovergrep»og så raskt iverksette
tiltak, er det altfor ambisiøst– det er andre yrkesgruppersom må trekkesinn i dette arbeidet når en
lærer ser sliketegn. Kandidatenbør kunne se tegn og deretter innhente fagligevurderingerog deretter
sette i verk tiltak basertpå de innhentedefagligevurderingene.Å leggetil «innhentede» foran «faglige
vurderinger»vil oppklaredette. Læreresrolle i førstelinjetjenestenog ikke som ekspertmå komme
tydeligerefram.

Kunnskap om religion, livssyn og etikk som del av profesjonsfaget –
formulering (§ 3)
GFUønskerikke en RLE-modul
Det er ikke ønskeligat modul-begrepetbeholdeshvis det i dette liggerat emnenemå tilbys som en
ferdigtømret enhet. Hvisdet er viktig at visseemner styrkes,er det overraskendeat det ikke er ønskelig
at emnenebådeleggespå bachelor- og masternivå.I ti llegger det uklokt å bestemmeén brikke i
puslespilletuten at det er satt i sammenhengmed alt det andre institusjoneneskallevere på og uten at
en tar ansvarfor hele puslespillet.Hvishensiktener å sikre at alle tar påleggetalvorlig,må dette skje på
andre måter enn ved å presseinn en struktur på ett bestemt område.Vi skalsvarepå svært mangekrav
i forskrift og nasjonaleretningslinjer,og vi skalleggetil rette for internasjonalutvekslingog
begynneropplæring.Visinstitusjonene den till it at vi tar vare på intensjonenuten å måtte ha en bestemt
modul.
Seksjonenefor samfunnsfagog RLEstøtter i ulik graden modultenkning,mens
pedagogikkseksjonen
vil stå fritt til å integrereemnene.Ledergruppadeler pedagogikkseksjonens
syn på
at en modul er uheldig for oppbyggingav pedagogikkfaget og mener i tillegg at en modul er et
unødvendighinder for strukturen som helhet.
Samfunnsfager opptatt av at de 15 studiepoengenemed flerkulturell dannelsekrever kunnskap
om samfunnsstrukturerog kulturelle perspektiverog at det ogsåer viktig å se segselv i en global
kontekst.Derfor bør ogsåbærekraftigutvikling være et sentralt element i etisk dannelseog
etikkundervisningeni profesjonsfaget.Videreer det sentralt å ta vare på verdienav mangfoldog
forskjellighet.
RLE-seksjonenstøtter den nye formuleringen:«Forå styrke lærerkompetanseni et flerkulturelt
og flerreligiøstsamfunnskalkunnskapom religion, livssynog etikk utgjøre en modul tilsvarende15
studiepoengintegrert i elevkunnskapsde
len av profesjonsfaget».Seksjonenoppfatter den nye modulen
som et uttrykk for at departementetanerkjennerat RLE-tema inngår som en naturlig og viktig del i en
generelllærerkvalifisering.Men seksjonensstøtte forutsetter at de 15 stp ikke erstatter en del av det
ordinæreRLE
-faget (med 30 og 60 stp). De 15 stp skalmed andre ord ikke utgjøre ¼ av RLE,men være
en modul som er genereltlærerkvalifiserende.
LedergruppaGFUstøtter en bred samfunnsmessig
tilnærmingmed temaer på bachelor- og
masternivå, men altsåikke som en fasttømret modul. Det er fagliggunstigom kunnskapenom religion,
livssynog etikk knyttes til andre relevantetemaer gjennomstudiene,og ikke plasseressom en samlet
«modul».Blant annet vil en fasttømret modul vanskeliggjøreet tet t samarbeidmellom pedagogikkog
andre fag om begynneropplæringpå GLU1-7 eller begrensemulighetentil å få til et internasjonalt
semesterpå beggeutdanningsløp.

Åpning for praksis i barnehage i grunnskolelærerutdanningen
(§ 3)

for 1. – 7. trinn

Det er greit at det åpnesfor at de institusjonersom ønskerdet, kan legge5 dagerpraksistil barnehagen,
men er negativetil om dette skulleblitt et krav. Å få til god praksisopplæringer hardt arbeid og et stort
puslespillog 5 dagerpraksisi barnehagevil vanskeliggjøredette arbeidet ytterligere. Det er derimot fint
at mulighetengis slik at noen studenter eventuelt kan prøveut dennemuligheten.Vektleggingav
overgangenmellom barnehageog skolesterkerekan ivaretaspå ulike måter som ved å la studenter
møtespå tvers av BLUog GLU,la studenter væretett på FOUpå overgangereller ha en samtalemed
sosiallærerpå skolenom dette i en praksisperiode.

Fritaksbestemmelser (§ 6)
Norskseksjonenved GFU«støttar rammeplanutvaletsforslagfrå oktober 2015og ikkje ei vidareføringav
gjeldandefritaksordningslik denneer presenterti Kunnskapsdepartementets
høyringsnotat.Vi foreslår
denneformuleringai tillegg: Studentarmed dysleksieller andre særligegrunnar kan etter skjønnsmessig
vurderingfå tilrettelagt eksamenved bruk av pc eller andre aktuelle hjelpemiddel.»
Det er bare norskseksjonensom har uttalt segom dette punktet, og seksjonenstøtter
rammeplanutvalgetsformuleringer.LedergruppaGFUønsker å videreføredagenspraksisfor det
obligatoriskenorskfaget1-7, men at fritaket av hensyntil tilsetting, bør stå på vitnemålet.

5. Andre forhold
Ad §2
Digital kompetanse. Vårt mandatsom lærerutdanningsinstitusjonblir etter forslagtil forskrift både å
sørgefor at studenteneutvikler profesjonsfagligdigital kompetanseog at de inneharavansertedigitale
ferdigheteretter endt studieforløp.Det som uttrykkesi læringsutbyttebeskrivelsene
er i vårt perspektiv
et godt uttrykk for den kompetansenenhver nyutdannetlærer må ha for å kunneundervisei et
modernedigitalt samfunn.
Vi vil presisereat oppnåelsenav avanserteferdighetersammenmed utvikling av
profesjonsfagligdigital kompetansekrever systematiskarbeid over tid gjennomhele studieforløpet. Det
må derfor tilretteleggesfor utvikling av integrert digital kompetansegjennomhele programmetslik at
studentenefår forutsetningtil å innehaprofesjonsfagligdigital kompetanseetter endt studieforløp.
Dette kunnemed fordel væremer eksplisittuttrykt i forslagettil forskrifter.
Kvalitetsrammeverketfor høgreutdanningbenytter begrepetavanserteferdigheterfor
ferdigheter på masternivå,og det er dette begrepetsom er brukt i forslagettil forskrifter. Vi forstår det
slik at dette innebærerat digitale ferdigheterogsåmå være en del av masteropplæringen.Vi foreslår
derfor at det leggestil rette for at det kan gis studiepoenggivendeemner på masternivåi form av
dedikertekurs i digitale ferdighetereller forpliktende samarbeidmed skolefagene.
Eleversutdannelses- og yrkesvalgog valgfager ikke nevnt. Dette områdebør tydeliggjøres.Lærerebør
ha kompetanseom valgfagog yrkesvalgfor å kunneleggeopp undervisningslik at den belyserulike
yrkesveierog veilederelevenepå en kyndigmåte. Denneoppgavenkan ikke bare overlatestil skolens
veiledere,men må væreen del av eleveneslæringsprosess.
Dette er en del av en mer generellsatsning
på kompetanseom overgangeri skolen.

Bærekraftigutvikling har fått en velig sideordnetplassmellom en rekkeandre satsningsområder.
Områdetsyneså ha fått en mer beskjedenplassenn i tidligere formuleringer.I lys av dagenssituasjoner
det et områdesom bør styrkesog tydeliggjøressom avgjørendefor fremtiden.

Ad §3
Det må ikke være slik at masterfagetbestemmesved første fagvalgenten ved opptak eller på
institusjonen
Det er sværtviktig at masterfagetvelgesblant de fag studenten har 60 studiepoengi og ikke bindestil et
tidlig valg.
Det bør være åpningfor at det – innenfor rammenav masterfageti 4. og 5. år – kan tas fellesemnerav
relevansfor masterfaget, for eksempelinnen spesialpedagogikk
eller IKT.
«Emnetvitenskapsteoriog metode»:Det er uheldig å bruke ordet «Emnet» som signaliserernoe helt
spesielti programplanarbeidi sektoren.Videre:det oppgisat «Emnetintroduseresi det tredje året».
Dette er altfor lite ambisiøst:studentenebør møte vitenskapsteoriog metode fra 1. semesteri
utdanningen.
Det er positivt at praksisutvidestil 110 dager.Dette er samtidigen betydelig merkostnadsom må
kompenseresdersomdet ikke skalgå ut over andre deler av utdanningen.
Masterfordypningi pedagogiskeemner og digital kompetansebør være mulig
GFUmener at det bør åpnesfor masterfordypningerutover fagdidaktiskemastereog
begynneropplæring
. Det er overraskendeat etter mangeår med tilnærmet fravær av fagkravfor å
undervise,ikke skalholde med 30 eller 60 studiepoeng.
Arbeidsoppgavene
i skolener mangeartet,og det er behovfor et bredt spekterav kompetanse.
Grunnskolelærerutdanningene
sikrer god faglig fordypningi skolefageneog forskrift om tilsetting sikrer
at de som m skalundervisehar den kompetansesom kreves.I lys av dette mener vi det er fullt forsvarlig
å åpne for masterfordypningeri fagområdersom er ønsketi skolenslik at oppgavenekan løsesav
lærere med bådeundervisningskompetanse
i fag og spesialkompetanse.
Oppnåelsenav avansertedigitale ferdigheter sammenmed utvikling av profesjonsfagligdigital
kompetansekrever systematiskarbeid over tid gjennomhele studieforløpet.Det bør væremulig å
kunnetoppe dette med en masterfordypningi profesjonsnærog praksisrettet digital kompetanse.
For å kunneivareta grunnskolensomfattende samfunnsmandatmå kompetansebehoveti
grunnskolenvurderesi et bredereperspektiv.Enny grunnskolelærermodellbør leggeopp til muligheter
for masterfordypningerinnenfor pedagogikk, spesialpedagogikk,
flerkulturell pedagogikkog veiledningog rådgivning.Det er stort behov for lærere med høy spesialpedagogisk
kompetansei grunnskolenfor å
ivareta elevermed spesiellebehov.Når høringsutkastetikke leggeropp til en masterfordypning i
spesialpedagogikk
i grunnskolelærerutdanningen,
betyr det at grunnskolenmå hente spesialpedagogisk
kompetansefra yrkesgrupperutenfor skolen.For ikke å marginalisereelevermed spesiellebehover det
av stor betydningat spesialpedagogiske
oppgaver kan ivaretasav lærere med grunnskolelærerutdanning
og som er del av skolensfelleslæringsmiljø.

Ad §4
I lista over fagovergripendetemaer som skalbeskrivesi programplanenbør ogsåpsykososialt
læringsmiljøinngå.Dette er et tema som er viktig å behandlei mangefag, fordi for eksempelmanglende
følelseav mestringgir segulike utslagi ulike fag. Mer detaljert om læringsutbyttebeskrivelsene:
Det er uheldigat læringsutbyttebeskrivelsene
er så omfangsrike.Der det er mulig å kutte ned uten å
miste meningsfyltinformasjonbør det gjøres.For eksempel:
«i ulike sosialeog flerkulturelle kontekster»kan erstattesmed «i ulike kontekster»- alle kontekster
er «sosialeog flerkulturelle»
«barnsrettigheter i et nasjonaltog internasjonaltperspektiv»kan erstattesmed «barnsrettigheter»
- nasjonaleog internasjonaleperspektiverskalog vil uansettvære gjennomgående
«sikreprogresjoni begynneropplæringi norsk,matematikkog andre fag» kan erstattesmed «sikre
progresjoni begynneropplæring»- at norsk, matematikkog andre fag er involvert bør være en
selvfølge
«kanselvstendigog i samarbeidmed andre analysere»kan erstattesmed «kan analysere»- det må
gjeldegenerelt at man skalkunnegjennomføreting selvstendigbådealeneog i samarbeidmed
andre.

Ad §6:
Fagfra GLUskal godkjennesinn i GLUmaster
Det bør skriveseksplisittat fag fra fireårig grunnskolelærerutdanning
gir fritak for tilsvarendefag i ny
utdanning.Slikdet nå er formulert er dette uklart. Etter mangeår med krevendeinnpassingssakerer vi
svært positivetil at det alt i mandatet for rammeplanutvalgetvar uttrykt at de nye
utdanningsprogrammene
skalbyggepå eksisterendegrunnskolelærerutdanninger
i den grad det er
formålstjenlig.Smidigeovergangsordninger
er bådeformålstjenlig og samfunnsøkonomisk
fornuftig.
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