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Høyringsbrev frå HiSF - forskrift om rammeplan for femårige 
grunnskulelærarutdanningar 

 
Forslag til Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn  

Dokumentet inneheld innkomne høyringsfråsegner frå fagmiljøa ved Høgskulen i Sogn og 

Fjordane.  

§ 1 Virkeområde og formål  

Forskriften gjelder for universiteter og høyskoler som gir grunnskolelærerutdanning for 1.–
7.trinn, og som er akkreditert etter lov om universiteter og høyskoler §§ 1-2 og  3-1.  
Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn kan kvalifisere for tilsetting til å undervise i 1.–7. trinn 
i grunnskolen, jf. krav fastsatt med hjemmel i lov om grunnskolen og den videregående 
opplæringa (opplæringslova) 17. juli 1998 nr. 61 § 10-1. Utdanningen skal forholde seg til 
opplæringslova og gjeldende læreplaner for grunnopplæringen.  
Forskriftens formål er å sikre at lærerutdanningsinstitusjonene tilbyr en integrert, 
profesjonsrettet og forskningsbasert grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn med særlig vekt 
på begynneropplæring. Utdanningen skal ligge på masternivå. Utdanningen skal kjennetegnes av 
høy faglig kvalitet, av helhet og sammenheng mellom fag og fagdidaktikk, profesjonsfag og 
praksis og av et nært samspill med profesjonsfeltet og det samfunnet skolen er en del av. 
Utdanningen skal gi internasjonale perspektiver, sette lærerprofesjonen inn i en historisk, 
kulturell, og samfunnsmessig sammenheng og bidra til kritisk refleksjon og profesjonsforståelse.  
Forskriften skal sikre at utdanningen kvalifiserer for en profesjonsutøvelse som bygger på 
forsknings- og erfaringsbasert kunnskap, og for videre studier på ph.d.-nivå. Utdanningen skal gi 
et profesjonsetisk grunnlag, ruste for kontinuerlig profesjonell utvikling og kvalifisere 
kandidatene til å videreutvikle skolen som en institusjon for læring og danning i et demokratisk 
og flerkulturelt samfunn.  
Grunnskolelærerutdanning for 1.–7. trinn skal kvalifisere kandidatene til å ivareta opplæring om 
samiske forhold, herunder kjennskap til den statusen urfolk har internasjonalt, og samiske 
elevers rett til opplæring i tråd med opplæringsloven og gjeldende læreplanverk.  
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§ 2 Læringsutbytte  

Læringsutbyttebeskrivelsene imøtekommer Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang 
læring, nivå 7 (syklus 2, master).   
Kandidaten skal etter fullført grunnskolelærerutdanning ha følgende samlede læringsutbytte 
definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse, som fundament for arbeid i 
grunnskolen på 1.– 
7. årstrinn og for videre kompetanseutvikling:   

  

KUNNSKAP  

Kandidaten   

- har avansert profesjonsrettet kunnskap i et valgt fag eller fagområde og i pedagogikk, 

herunder spesialisert innsikt i et avgrenset profesjonsrettet fagområde og bred kunnskap 

i øvrige fag som inngår i utdanningen   

- har inngående kunnskap om fagdidaktisk, pedagogisk og annen relevant forskning og 

teori, vitenskapelige tenkemåter og forskningsmetoder    

- har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk og om det helhetlige 

opplæringsløpet med vekt på overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til 

ungdomstrinn    

- har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter og 

kompetanser, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse, ledelse og vurdering av 

elevers lærings- og danningsprosesser og hva som fremmer elevers læring i fagene  

- har inngående kunnskap om barns utvikling, læring og danning i ulike sosiale, kulturelle 

og flerkulturelle kontekster og om hvordan kunnskapen kan anvendes for å tilpasse 

opplæringen til alle elevers forutsetninger og behov  

- har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og 

seksuelle overgrep mot barn, barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv 

Merknader faggruppe kunstfag til § 1 Virkeområde og formål  
Det er viktig og bra at høringsutkastet definerer/presiserer hvordan uttrykket 
forsknings- og erfaringsbasert skal forstås, hvor det fremheves at faglig og 
kunstnerisk utviklingsarbeid inngår som et lovfestet og integrert forsknings- og 
undervisningsområde i forskriftene. Begrep som f.eks. kunst, kultur, skaping, form i 
forslaget til forskriftstekster begrunnet ut fra dette.  

Kommentar frå Institutt for idrett til § 2 Læringsutbytte: 
I læringsutbytteformuleringane saknar vi ei tydeleggjering av at grunnskolelærarstudentane skal utvikle kritisk og 
sjølvstendig kompetanse. Dette er ei form for generell kompetanse som no berre er indirekte omtalt gjennom 
refleksjon og endrings- og utviklingskompetanse.  
Med dei utfordringar framtidsskulen og samfunnet står ovafor relatert til livskvalitet og helse, meiner vi utvikling av 
kompetanse relatert til å tilretteleggje for fysisk aktivitet, estetisk og fysisk aktiv læring bør tydeliggjerast og styrkast i 
læringsutbytteformuleringane. Det å utforske ekspressive uttrykk gjennom bevegelse, så vel som å bli kjent med eigne 
grenser og moglegheiter, er grunnleggande for å utvikle sosial, kulturell og estetisk kompetanse. 
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og om hvordan skolen i samarbeid med foresatte og eksterne instanser kan ivareta barn 

med særlige behov  

- har kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie og bred forståelse for 

utvikling av skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet  

    

FERDIGHETER   

Kandidaten   

- kan undervise forsknings- og erfaringsbasert, alene og sammen med andre, analysere og 

bruke gjeldende læreplaner, iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i 

begynneropplæring i norsk, matematikk og andre fag og i arbeid med grunnleggende 

ferdigheter og kompetanser       

- kan på faglig grunnlag ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, trygge og 

helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses ulike elevers behov og fører til 

gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser    

 

- kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende 

tilbakemeldinger og gjøre nødvendige endringer i opplæringen som ivaretar elevenes 

behov, bruke varierte undervisningsmetoder og læremidler og bidra til at elevene kan 

reflektere over egen læring og utvikling  

- innehar avanserte digitale ferdigheter og kan bruke relevante digitale verktøy og 

ressurser for å tilpasse opplæringen i alle fag, kan vurdere og utnytte teknologi- og 

medieutviklingen og veilede barn i deres digitale hverdag   

- kan søke ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forskning, analysere og forholde seg 

kritisk til ulike informasjonskilder, bruke slik innsikt i profesjonsutøvelsen og til å 

reflektere over og begrunne ulike sider ved denne   

Kommentar frå kunstfag: Som eit av fleire strekpunkt om læringsutbyte knytt til ferdigheiter i 

forslaget til forskrift både for Plan 1-7 og 5-10 står det at: Kandidaten kan på faglig grunnlag ta 

ansvar for og lede inkluderende, kreative, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der 

opplæringen tilpasses ulike elevers behov og fører til gode faglige, sosiale og estetiske 

læreprosesser. 

I Plan 1-7 står det blant anna at det skal legge særskild vekt på begynnaropplæring. Det vert og 

understreka at kandidaten skal ha avansert profesjonsretta kunnskap i et valt fag og i pedagogikk 

og brei kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanninga. 
Med bakgrunn i dette ser vi det som svært viktig at ferdigheiter i estetiske læreprosesser blir 

ivaretekne både i profesjonsfaget og i dei øvrige undervisingsfaga i den nye 

grunnskolelærarutdanninga. 

Framlegg til endra tekst: 

«Kandidaten kan på faglig grunnlag ta ansvar for å utvikle og lede inkluderende, kreative, 
skapende, trygge og helsefremmende læringsmiljøer der opplæringen tilpasses ulike elevers 
behov og fører til gode faglige, sosiale og estetiske læreprosesser i alle fag.». 
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- kan selvstendig og i samarbeid med andre analysere teorier og metoder innenfor 

fagområdene og bruke slik innsikt i forsknings- og utviklingsarbeid og for å fremme 

elevers vitenskapelige tenkemåte     

- kan gjennomføre profesjonsrettede, praksisrelevante, selvstendige og avgrensede 

forskningsprosjekter i tråd med forskningsetiske normer  

- kan identifisere særskilte behov hos barn, herunder identifisere tegn på vold eller 

seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne 

iverksette nødvendige tiltak.  

  

GENERELL KOMPETANSE  Kandidaten  

- innehar endrings- og utviklingskompetanse og kan anvende sine kunnskaper, ferdigheter 

og profesjonsfaglige digitale kompetanse til å gjennomføre avanserte lærerfaglige 

arbeidsoppgaver og prosjekter til beste for elevers utvikling og læring og i møte med 

fremtidens skole  

- kan styrke internasjonale, kulturelle og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, 

stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling  

- kan bygge relasjoner til og involvere elever og foresatte, samhandle aktivt som del av 

skolens profesjonsfellesskap, samarbeide med aktører relevante for skolens virksomhet 

og legge til rette for et trygt faglig, kulturelt og psykososialt skolemiljø  

- behersker norsk muntlig, skriftlig bokmål og nynorsk, kan kommunisere om faglige 

spørsmål i og utenfor skolen og bruke språket på en kvalifisert måte i 

profesjonssammenheng   

- kan analysere og vurdere faglige, profesjonsetiske og utdanningspolitiske 

problemstillinger og videreutvikle egen kompetanse, justere egen praksis under 

veiledning og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling  

- kan bidra aktivt til innovasjonsprosesser, ta ansvar for samarbeid om faglig og 

pedagogisk nytenking i skolen og involvere lokalt arbeids-, samfunns-, kunst- og kulturliv 

i opplæringen  

 

  

Merknader kunstfag til § 2 Læringsutbytte 
Drama har både en spesifikk kompetanse og en etablert tradisjon (jfr. 
Teaterskole/kulturskole, SFO mm), en kompetanse som kan vise seg svært viktig i 
lys av utfordringene som dagens store folkevandringer fører med seg. Det er tale om 
både en formidlingskompetanse og en kunst- og kulturkompetanse.  Aktuell 
forskning ( DICE 2010) viser at et utpreget elevaktiviserende fag som drama styrker 
elevenes kompetanser som morsmål, lære-å-lære, sosial- og medborgerkompetanse, 
entreprenørskap og kulturell kompetanse. Behovet for varierte undervisnings – og 
læringsformer og  kunne utforske og skape  er en av fire kompetanseområder i 
Framtidens skole (NOU2015:8)  
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§ 3 Innhold og struktur  

Grunnskolelærerutdanningen skal kvalifisere for undervisning på 1.–7. trinn. Fullført og bestått 
utdanning gir 300 studiepoeng og mastergrad.   
 

  
 
Struktur  
1.–3. studieår skal inneholde      

Minst 5 dager observasjonspraksis   
Minst 80 dager veiledet og vurdert praksisopplæring 
Undervisningsfag I, minst 60 studiepoeng Profesjonsfag, 
minst 30 studiepoeng  
Undervisningsfag II, minst 30 studiepoeng  
Undervisningsfag III, minst 30 studiepoeng   
Norsk 30 studiepoeng og matematikk 30 studiepoeng er obligatorisk og må velges som 
fag I,  
II eller III  
Undervisningsfag IV, skolerelevant fag eller fordypning i ett av de øvrige fagene, 30 
studiepoeng  

Kommentar frå Faggruppa i pedagogikk § 3 Struktur og innhold 
Faggruppa sluttar seg til hovudinnhaldet i oppropet Om pedagogikkens plass i 
fremtidens lærerutdanning. I oppropet vert det mellom anna understreka at 
regjeringa sitt forslag til ny 5-årig lærarutdanning vil føre til ei svekking av 
pedagogikken si rolle i norsk lærarutdanning. I denne samanhengen vil vi trekke 
fram følgjande punkt: 

1) I regjeringa sitt forslag skal studentane berre fordjupe seg i skulefag – og ikkje i 

pedagogikk. Dette vil ikkje gi lærarane som gruppe den kompetansen skulen treng 

for å møte dei samansette utfordringane vi står ovanfor i dagens og framtidas skule.  

Pedagogikkfaget bør òg kunne vere eit masterfag. Dette for å kunne fordjupe seg i 

pedagogiske/spesialpedagogiske problemstillingar som er relevante for alle 

fag/undervisning i alle fag, og som gjerne kan gjerast i kombinasjon med fag. Dette 

har vi gode erfaringar med på dagens Master i læring og undervisning, og 

studentane gjev gode tilbakemeldingar på denne mulegheita.  Pedagogikk bør 

uansett vere ein sentral del av masterfordjupinga, at ikkje masteroppgåvene vert 

reine fagoppgåver/disiplinorienterte oppgåver, då reduserer vi pedagogikkfaget 

enno meir og pedagogikkens plass i lærarprofesjonen. 

2) Vitskapsfaget pedagogikk er ein hovudleverandør av forskingsbasert og praksisnær 

kunnskap om læring. Denne rolla vil bli svekka med regjeringa sitt forslag. 

Pedagogikk bør ha minst 60 studiepoeng i lærarutdanninga for at faget skal kunne ta 

i vare lærarane sine behov for grunnleggjande kunnskap om læring og undervisning. 

RLE er eit viktig emne i lærarutdanninga, men bør ikkje knytast til pedagogikkfaget. 

3) Pedagogikk må framleis heite pedagogikk i lærarutdanninga. Omgrepet 

profesjonsfag vil kunne dekke over det faktum at pedagogikk er fagdisiplinen som er 

hovudleverandør av teoretisk og empirisk kunnskap om undervisning, læring og 

lærarane si yrkesutøving. Pedagogikk bør difor heite pedagogikk i lærarutdanninga. 

Alle fag som vert tilbydde i lærarutdanninga er profesjonsfag. Det skal ikkje vere 

avgrensa til pedagogikk. 
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4.–5. studieår:  
Minst 30 dager veiledet og vurdert praksisopplæring i grunnskolen 
Undervisningsfag som masterfag (90 studiepoeng i undervisningsfag I) eller  
begynneropplæring som masterfag (90 studiepoeng) 
Profesjonsfag (30 studiepoeng)  

  

Utdanningen skal normalt omfatte fire undervisningsfag. Alle undervisningsfagene skal være 
profesjonsrettede lærerutdanningsfag, omfatte fagdidaktikk og svare til et skolefag i gjeldende 
læreplan for grunnskolen. Utdanningen skal inneholde minst 60 studiepoeng profesjonsfag. 
Profesjonsfaget skal være praksisrelevant og bidra til at studentene utvikler en læreridentitet for 
en inkluderende skole. Faget omfatter felles læringsutbytte som alle kandidatene skal ha.  
Pedagogikk og didaktikk inngår i profesjonsfaget. Alle fag skal omfatte begynneropplæring. 
Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring skal ha særlig vekt.   
 
I det femårige masterløpet skal 60 % av utdanningen kunne defineres som emner på lavere 
grads nivå og 40 % på høyere grads nivå.   
 
I løpet av de tre første årene skal undervisningsfag I være på minst 60 studiepoeng og 
profesjonsfag, undervisningsfag II og III på minst 30 studiepoeng hver. I det tredje året skal 
studentene skrive en profesjonsrettete FoU-oppgave i kombinasjon mellom et skolefag og 
profesjonsfag. Oppgaven må være godkjent før studentene kan begynne på masteroppgaven. 
Masteroppgaven skal være på minimum 30 studiepoeng. Den skal være profesjonsrettet og 
praksisorientert. Norsk (30 studiepoeng) og matematikk (30 studiepoeng) er obligatorisk og må 
velges som to av undervisningsfagene I-III. Undervisningsfag IV er på 30 studiepoeng og kan 
erstattes av et skolerelevant fag eller av fordypning i av de øvrige fagene.    
 
Masterfaget kan enten være undervisningsfag I eller begynneropplæring. I begge alternativene 
skal det kvalifiserende utdanningsløpet i 1.– 3. studieår bestå av undervisningsfag I (minst 60 
studiepoeng) og profesjonsfag (minst 30 studiepoeng). Hvis masterfaget er undervisningsfag I, 
skal dette faget utgjøre 90 studiepoeng over 4. og 5. studieår. Hvis masterfaget er 
begynneropplæring, skal undervisningsfag I og profesjonsfag inngå i masterfordypningen på 90 
studiepoeng i fjerde og femte år, eventuelt sammen med emner fra de andre 
undervisningsfagene som inngår i utdanningen. I tillegg til de 90 studiepoengene som utgjør 
masterfag, skal profesjonsfag inngå med 30 studiepoeng til sammen i 4. og 5. studieår. 
Masteroppgaven i undervisningsfag skal ha solid forankring i fagdidaktikk og fag, mens 
masteroppgaven i begynneropplæring skal ha solid forankring i fagdidaktikk, fag og 
profesjonsfag. Emnet vitenskapsteori og metode inngår i masterfaget og i profesjonsfaget. Emnet 
introduseres i det tredje året i tilknytning til studentenes FoU-oppgave, men hovedtyngden 
knyttes til arbeidet med masteroppgaven.   
 
Undervisningsfag I, profesjonsfag og praksis har et særlig ansvar for å ivareta sammenhengen i 
den integrerte profesjonsutdanningen,både på lavere og høyere grads nivå.  
 
For å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn skal kunnskap om 
religion, livssyn og etikk utgjøre en modul tilsvarende 15 studiepoeng integrert i 
elevkunnskapsdelen av profesjonsfaget.    
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Alle fag og emner i utdanningen skal være forskningsbaserte og forankret i et forskningsaktivt 
fagmiljø.  
 
Praksis  
Praksisopplæringen består av minst 110 dager veiledet, variert og vurdert praksis. 105 dager 
skal gjennomføres i grunnskolen og 5 dager skal vektlegge overgangen barnehage-skole, og kan 
derfor legges til barnehage. Praksisopplæringen skal fordeles over minst fire år med minst 80 
dager i løpet av de tre første årene og minst 30 dager i løpet av de to siste årene. I tillegg kommer 
minst 5 dager tilrettelagt observasjon i grunnskolen tidlig i studiet. Praksisopplæringen skal 
inngå som en integrert del av alle fagene i utdanningen. Den skal fordeles på høyere og lavere 
årstrinn på grunnskolens 1.–7. trinn, være tilpasset studentenes fagvalg og bidra til at 
studentene utvikler evnen til å reflektere over og utvikle egen profesjonsutøvelse. Det skal være 
progresjon i praksisopplæringen, fra observasjon og analyse ved starten av studiet til det å 
kunne innta forskerblikk og videreutvikle forsknings- og erfaringsbaserte 
undervisningspraksiser i den siste delen av studiet. Praksisopplæringen skal være knyttet til 

Kommentar frå Institutt for idrett om profesjonsfag i § 3 Struktur og innhold: 
Vi meiner formuleringa «utgjøre en modul tilsvarende 15 studiepoeng» i avsnittet  om 
«å styrke lærerkompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn» legger for store 
føringar, eller bindingar, på korleis dette innhaldet skal verte integrert i 
elevkunnskapsdelen av profesjonsfaget. Vi forslår å utvide fleksibiliteten i 
formuleringa mellom anna ved ikkje å nytte omgrepet modul.  

Merknader kunstfag til § 3 Struktur og innhold 
Utkastet til forskrift legger opp til å forlenge skillet mellom skolerelevant fag og 
undervisningsfag. Vi har etter GLU-reformen sett at dette har gitt svært uheldige 
utslag for faget drama, slik at studietilbud og kurs i drama er sterkt redusert ved 
HiSF.  Vi ber om at dette endres og slik at dramafaget får samme vilkår i forskriften 
som et undervisningsfag  på lik linje med musikk og kunst og håndverk.  
Drama har eksistert som kompetansegivende studietilbud på minst 60 sp-nivå ved 
institusjoner i norsk lærerutdanning siden 1971 – dvs 45 år. Fagområdet har hatt en 
viktig funksjon i skolen siden Normalplanen 1939.  
Dramafaget er ikke tatt hensyn til ut fra lektorforskriftenes vektlegging av «det 
helhetlige opplæringsløpet». Drama har viktige forankringer i barnehagen og det er 
et eget fag i videregående (dans, drama musikk med fagfordypninger) med 
studiekompetanse. Drama har i dag ingen fagstatus i grunnskolen! Derimot har faget 
mastergrads- og Ph.D. - tilbud ved universitet og profesjonshøgskoler. Dramafaget 
har i Norge 6 professorer og 4 dosenter, og har utviklet gode nasjonale og 
internasjonale nettverk.  
Flere av de faglige områdene som lektorforskriftene benevner som skolerelevante er 
primært kompetanseområder. Drama og spesialpedagogikk kan definere seg som fag 
i betydningen egen disiplin, dvs. med faghistorie, begrepsapparat, vitenskapelig 
forankring, forskningstradisjon, profesjonskarakteristika mm. Vi oppfordrer til at 
forskriftene finner muligheter til 60 stp fordypninger i drama.  
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ulike deler av skolens virksomhet og gi innsikt i småskoletrinnets og mellomtrinnets egenart og 
utfordringer og i overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn. 
Praksisperiodene kan ha ulikt omfang.   
Studentenes egne profesjonsrettede FoU-arbeider, FoU-oppgaven i det tredje året og arbeidet 
med masteroppgaven i det femte året, skal bidra til å styrke integreringen av teori og praksis.   
Grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn har noen overlappende temaer med 
grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. trinn. Det er temaer knyttet til årstrinnene 5–7, 
vitenskapsteori og metode og enkelte fagemner. Her kan institusjonene tilrettelegge for felles 
undervisning dersom det er hensiktsmessig.     
Lærerutdanningsinstitusjonene skal legge til rette for at studentene får internasjonale 
perspektiver på studiet og lærerarbeidet. Institusjonene skal også legge til rette for at 
studentene kan gjennomføre deler av utdanningen i utlandet, og skal fastsette vilkår for at 
studentene kan få godkjent utenlandsopphold som del av fagstudiet og av praksisopplæringen.   
  

§ 4 Programplan og nasjonale retningslinjer  

Det skal utarbeides nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningen for 1.–7. trinn. 
Institusjonene må relatere utarbeidelsen av programplanen til disse retningslinjene.   
Den enkelte institusjon skal utarbeide en programplan for grunnskolelærerutdanningen. Med 
utgangspunkt i forskriften skal programplanen beskrive hvordan institusjonen legger til rette for 
en integrert grunnskolelærerutdanning på masternivå med helhet og sammenheng mellom 
teori- og praksisstudier, mellom fag og fagdidaktikk og mellom fag. Planen skal beskrive 
studentenes totale arbeidsinnsats i studiet og inneholde bestemmelser om faglig innhold, 
organisering, arbeidsformer og vurderingsordninger som bidrar til at studentene oppnår det 
totale læringsutbyttet på programnivå, og til at institusjonene kan dokumentere oppnådd 
læringsutbytte.  
Planen skal beskrive hvordan institusjonens utdanningsprogram legger til rette for en 
progresjon i profesjonsretting, praksisopplæring, utvikling av vitenskapsteori og metode, 
oppbygging av studentenes FoU-kompetanse og utvikling av deres kommunikasjonsferdigheter – 
muntlige og skriftlige (bokmål og nynorsk). Programplanen skal også beskrive hvordan 
internasjonalisering innarbeides, og hvordan arbeid med fagovergripende temaer ivaretas i 
oppbyggingen av programmet. Dette gjelder blant annet arbeid med begynneropplæring, 
tilpasset opplæring, grunnleggende ferdigheter og kompetanser, bruk av IKT i arbeid med fag, 
samiske emner, det flerkulturelle og flerspråklige aspektet, profesjonsetikk og kunnskap om vold 
og seksuelle overgrep mot barn og unge.   
Programplanen skal vedtas av institusjonens styre.  
  

§ 5 Nasjonale deleksamener   

Departementet kan bestemme at det skal avholdes nasjonale obligatoriske deleksamener, og om 
resultatet skal føres på vitnemålet. 
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§ 6 Fritaksbestemmelser   

Eksamen eller prøve som ikke er avlagt som en del av grunnskolelærerutdanningen for trinn 1–
7, kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3–5 i lov om universiteter og høyskoler. Utdanning som kan gi 
grunnlag for fritak, må bestå av relevante fag som tilsvarer de fag som tilbys i 
grunnskolelærerutdanningen og bør omfatte fagdidaktikk og praksisopplæring.  
 

 
 
Det kan gis fritak fra prøve i en av målformene i det obligatoriske norskfaget på 30 studiepoeng 
for studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring.   
Fritak skal føres på vitnemålet.  

Kommentar frå Institutt for idrett til § 5 Nasjonale deleksamener: 
Vi foreslår at § 5 strykast. Dette fordi det ikkje er oss kjent at det føreligg 
dokumentasjon for at slike deleksamenar fører til betre kvalitet i utdanninga og at 
det kan ha begrensande konsekvensar for institusjonane sitt ansvar for 
programplan i henhold til § 4.   

Kommentar frå norskseksjonen § 5 Nasjonale deleksamener 
Nasjonale obligatoriske deleksamenar, vurdering og dokumentering av kunnskap 
I utkast til forskrift står det at departementet kan bestemme at det skal vere 
nasjonale obligatoriske deleksamenar på grunnskulelærarutdanninga (§ 5). Om dette 
vert innført for norsk, vil me peike på behovet for slike eksamenar i både nynorsk og 
bokmål. Obligatoriske eksamenar vil legge press på utdanningsinstitusjonane til å 
sikre opplæring og vurdering, noko som igjen vil gje meir språkkompetente lærarar. 

Kommentar frå Institutt for idrett til § 6 Fritaksbestemmelser: 
Vi foreslår at «bør» i andre leddsetning første avsnitt vert endra til «skal». Dette på 
bakgrunn av at det bør vere eit krav til innpassing av fag at dei omfatter fagidaktikk 
og ei form for praksis.  
Setningen blir da slik: «Utdanning som kan gi grunnlag for fritak, må bestå av fag som 
tilsvarer de fag som tilbys i grunnskolelærerutdanningen og skal omfatte 
fagdidaktikk og praksisopplæring» 

Kommentar frå norskseksjonen til § 6 Fritaksbestemmelser 
Fritak frå prøve i ei av målformene 
I forskrifta står det at det kan «[…] gis fritak for vurdering i en av målformene i norsk for 
studenter som ikke har vurdering i begge norske målformer fra videregående opplæring».  
Norskfaggruppa vil spele inn at ingen lærar kan bli friteken for prøve i noka målform. Det 
er fleire grunnar til dette:  

- grunnskulelærarutdanninga utdannar lærarar til heile landet. Gjeldande praksis med å 
skrive på vitnemåla til nyutdanna lærarar med nynorskfritak at dei ikkje har lov til å 
undervise i nynorskområde, er uhaldbar 

- alle lærarar i alle fag er språklærarar, nedfelt i Kunnskapsløftet 2004 
- å svekkje språkkompetansen til lærarar er i strid med gjeldande språkpolitikk, nedfelt i 

Mål og meining (2008) 
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§ 7 Ikrafttredelse og overgangsregler    

Forskriften trer i kraft fra XX og gjelder fra og med opptak til studieåret XX.  
Studenter som følger tidligere rammeplaner, har rett til å avlegge eksamen etter disse inntil XX. 
Fra dette tidspunktet oppheves Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 
1.–7. trinn og 5.–10. trinn.   
  

  

 
 
Med helsing 
 
 
Osvald Lykkebø 
Instituttleiar lærarutdanning 
HiSF 
   
 
 
         
 
 
         


