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Adgang til PPU på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag - 
høringssvar fra UiT 

Vi viser til brev datert 5. juli 2018 og oversender med dette svar fra UiT Norges arktiske universitet (UiT) på 
høring om adgang til PPU på grunnlag av bachelor i praktiske og estetiske fag.  

Det er viktig å sikre tilstrekkelig rekruttering av lærere med fagkompetanse i praktiske og estetiske fag, og vi 
ser at krav om mastergrad i disse fagene for å kvalifisere for opptak til PPU kan få uheldige og utilsiktede 
konsekvenser. UiT er derfor enig i at det gis unntak fra kravet om mastergrad for søkere med bachelor i praktiske 
og estetiske fag. Målet på sikt må likevel være at opptakskravet til PPU blir det samme for praktiske og estetiske 
fag som for de andre skolefagene. For å styrke de praktiske og estetiske fagene i skolen, mener vi det er viktig 
å signalisere at det kreves like høy lærerkompetanse i disse fagene som i andre fag. 

I høringsbrevet og i Stortingets vedtak henvises det til bachelorgrader med et omfang på 180 studiepoeng. De 
fleste bachelorutdanninger i utøvende musikk er imidlertid fireårige (240 studiepoeng) og bestemmelsen må 
formuleres slik at disse utdanningene ikke utelates i unntaket fra krav om mastergrad.  

UiT har følgende kommentarer til spørsmålene KD spesielt har bedt om tilbakemelding på: 

1. a) Praktiske og estetiske fag bør i denne sammenhengen omfatte utdanninger innenfor musikk, kunst 
og håndverk, dans, drama og teater, samt idrett, mat og helse. 

b), c) og d) Det bør være tilstrekkelig med fordypning i ett praktisk og estetisk fag i bachelorgrader som 
skal gi adgang til PPU. De fleste utdanninger som vi mener faller inn under denne kategorien er 
enfaglige og det kan ikke forventes at kandidatene har mer enn ett skolefag når de søker opptak til PPU 
med mindre de har tatt tilleggsutdanning. Selv om bachelorgraden er enfaglig, må det likevel være 
åpning for at graden inneholder andre fag og emner enn det som utgjør fordypningen, f.eks. Ex. Phil. 
og et visst omfang valgfrie emner som i noen tilfeller kan være tatt innenfor et annet fagområde. Det 
vesentlige for opptak til PPU er faget som utgjør fordypningen.  

2. Dersom det skal fastsettes spesielle opptakskrav for denne søkergruppen bør disse knyttes til innholdet 
i bachelorgraden og ikke til fag fra videregående skole. Opptakskravet bør være generell 
studiekompetanse og bachelorgrad eller tilsvarende med en fordypning på minimum 80 studiepoeng i 
et praktisk og estetisk fag. Vi anser det ikke som hensiktsmessig å forskriftsfeste spesielle opptakskrav 
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utover dette, men det kan vurderes om institusjonene selv skal gis anledning til å fastsette faglige 
minstekrav (f.eks. krav om minimum gjennomsnittskarakter i fordypningen).  
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