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Høringsbrev - forslag om endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning 

Kunnskapsdepartementet fastsetter forskrift om opptak til høyere utdanning 

(opptaksforskriften) med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og 

høyskoler, jf. §§ 3-6, 3-7 og 4-9. 

 

I Regjeringens strategi Lærerløftet  står det at  

”Regjeringen ønsker gode lærerstudenter. Det er en sammenheng mellom hva studentene kan 

når de begynner i lærerutdanningen, og hva de kan når de avslutter lærerutdanningen. 

 

Videre blir kvaliteten på utdanningen bedre når søkerne til utdanningen har høyere 

karaktersnitt. Samtidig må det tas hensyn til at det må utdannes et tilstrekkelig antall lærere. 

Regjeringen vil derfor skjerpe karakterkravene for opptak til grunnskolelærer- og 

lektorutdanningene. Det er gode grunner til å anta at skjerping av opptakskravene, i en 

overgangsfase, vil føre til færre kvalifiserte søkere til lærerutdanningene.” 

 

Departementet vurderer normalt en gang årlig behovet for endringer i opptaksforskriften. I 

tråd med strategien som nå er fremlagt, foreslås det en endring i de spesielle opptakskravene 

som gjelder for opptak til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning. Forslaget innebærer  at 

søkere til grunnskolelærer- og 5-årig lektorutdanning må dokumentere et gjennomsnitt på 

minimum karakteren 4 – fire i matematikk (224 timer). Det forutsettes at dette skal gjelde fra 

og med opptak til studieåret 2016-2017. 

 

For å dempe rekrutteringsutfordringene som følge av karakterkravet i matematikk, legges det i 

strategien opp til  å tilby kompensatoriske forkurs i matematikk for søkere som ikke har 

oppnådd karakteren 4 fra videregående opplæring.  Departementet vil så snart som mulig 
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komme tilbake til organisering og gjennomføring av slike kurs. 

 

Forslag til endringer i opptaksforskriftens § 4-7 er vedlagt. 

 

Høringsfrist 

Høringsuttalelser sendes Kunnskapsdepartementet på e-post til postmottak@kd.dep.no. 

innen 17. november 2014. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Toril Johansson (e.f.)  

ekspedisjonssjef 

 Inger Johanne Christiansen 

 seniorrådgiver 
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