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Høringsvar fra HVL, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett. Adgang til PPU på 
grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag – oppfølging av stortingsvedtak.  

I det følgende finner dere våre innspill 

Spørsmål 1. Vedtaket forutsetter en bachelorgrad i praktiske og estetiske fag (180 studiepoeng).  
a. Hvordan skal vi i denne sammenhengen forstå "praktiske og estetiske fag"? 

Her vil det være naturlig å følge definisjonen som allerede er etablert i skolen. Dersom departementet ønsker 
en redefinering av hvilke fag dette gjelder bør innspill til dette komme i en annen sammenheng enn i en høring 
om opptak til et lærerstudium. Vi ønsker likevel å understreke at tegnspråk og tolking, som er et praktisk fag, 
bør bli regnet med i denne sammenhengen. 

b. Bør en slik bachelorutdanning være enfaglig, dvs. 180 studiepoeng i ett fag, eller bør den åpne for 
flere fag?  

Det foreligger ikke faglige grunner for en fordypning innenfor ett og samme fag utover det som kreves av 
undervisningskompetansen i undervisningsfaget i skolen. Et slikt resonnement vil i så fall kreve en tilsvarende 
økning i studiepoeng i alle fag der det i dag kreves 60 stp for å få undervisningskompetanse. Det bør med 
andre ord åpnes for at søkeren har flere praktisk og estetiske fag innbakt i sin bachelor for å få opptak 

c. Hvor mange fag kan eventuelt inngå, og i hvilket omfang?  

Her mener vi det bør kunne åpnes for inntil tre fag men disse bør være av størrelsen 60 stp. Da vil søkeren ha 
undervisningskompetanse både i grunnskole og på vgs. 

d. Bør eventuelt alle fagene i bachelorgraden være praktiske og estetiske?  
Det vil forringe BA-utdanningene til disse kandidatene dersom studieprogram med ulike støttefag ekskluderes 
fra å kunne søke. Så lenge minimum ett fag er på 60 stp bør det åpnes for opptak. Søkeren vil allikevel ikke 
oppnå undervisningskompetanse for fag som ligger utenfor definisjonen av praktiske og estetiske fag. Heller 
ikke for slike som av omfang er under 60 stp. 
 

Spørsmål 2. Det er spesielle opptakskrav til norsk lærerutdanning.  
a. Bør det også være spesielle opptakskrav for søkere som tas opp på grunnlag av bachelor i praktiske 
og estetiske fag? 

Dette er vi i utgangspunktet negativt innstilt til. Det kan imidlertid være faglige grunner for å sette 
karakterkrav C på søkers BA.  
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b. I så fall, hvilke?  
Dersom det skal innføres opptakskrav utover karakter på BA bør disse være relevante for, og mulige å oppnå 
innenfor de fagene kandidaten faktisk skal undervise i. 
 

Deres spørsmål 3. Andre hensyn som høringsinstansene ønsker å uttale seg om.  
Tegnspråk og tolking er et ungt fag innen akademia. Det er svært få som har master i fagområdet, og det er en 
veldig stor mangel på lærere som kan undervise i tegnspråk. Tolker som har BA i tegnspråk og tolking har 
etterlyst PPU innenfor tegnspråk i flere år.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Asle Holthe Håvard Ulstein 
 
Dekan Rådgiver 
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