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Høring - Forskrifter om rammeplan for femårige 

grunnskolelærerutdanninger 
 

 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) viser til departementets brev av 21.12.16 

angående ovennevnte. 

 

LO ser at innføring av mastergrad kan gi bedre lærere, men da er det viktig at 

fagmiljøene på universitetene og høgskolene rustes opp slik at de kan ivareta den 

nye oppgaven. Samtidig må den nye utdanningen ivareta lærerprofesjonen som en 

yrkesutdanning. I dag er det en utfordring at lærere opplever at utdanningen ikke 

forbereder dem nok på praksisdelen av læreryrket. LO vil styrke 

realkompetansebasert inngang til læreryrket. Vi tror flere lærere med praksis fra 

arbeidslivet vil styrke kvaliteten på undervisningen og gi mer motiverte elever. 

 

For øvrig har LO følgende kommentarer: 

 Forslaget om å styrke arbeidslivskunnskap og involvere lokalt arbeids-, 

samfunns- og kulturliv i opplæringen er bra. Det er behov for at både 

lærere og elever lærer mer om den norske modellen, viktigheten av et 

organisert arbeidsliv, hovedavtalen og de norske ordningene for 

medvirkning og medbestemmelse i arbeidsmiljøloven. 

 Forskriften må tydeliggjøre at lærerutdanningen også skal være 

erfaringsbasert, slik det fremgår i universitets- og høgskoleloven i § 1-3, 

pkt a.  

 Praksisdelen av utdanningen bør styrkes samlet sett og mer de 10 dagene 

som ligger inne i forslaget fra departementet. Dette for å redusere det 

såkalte "praksissjokket", som en del nyutdannede lærere opplever når de 

begynner i jobb etter endt utdanning. LO er opptatt av å styrke 
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kompetansen i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. Det må imidlertid 

ikke gå på bekostning av pedagogisk kompetanse og det brede 

kompetanseperspektivet som Ludvigsen-utvalget la opp til.  

 LO er opptatt av å styrke praktiske og estetiske fag. Det kan ha god 

innvirkning på læringsresultatene og bidra til å utligne for elevers ulike 

kulturelle ballast. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Are Tomasgard 
(sign.) 

 

          Stein Reegård 

 

 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 
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