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Til Kunnskapsdepartementet 

Høringsuttalelse om adgang til praktisk-pedagogisk utdanning på grunnlag av 
bachelor i praktiske og estetiske fag  
 
Norsk Lektorlag mener faglig fordypning er en forutsetning for god undervisning. Derfor er vi glade for at 
praktisk-pedagogisk utdanning fra 2019 i hovedsak kun skal bygge på en oppnådd mastergrad. Vi har også 
støttet at en kan gjøre unntak for kunstfag og idrettsfag. Vi ser det som en styrke for skolen og samfunnet at 
lektorkorpset i skolen har en bred og sammensatt bakgrunn. For å styrke elevenes læring i alle fag, mener vi 
faglig fordypning bør være et gjennomgripende prinsipp. Evalueringer og praktisk erfaring tilsier at en må 
styrke lærerkorpsets kompetanse, spesielt innen de praktisk-estetiske fagene.  
 
Lærernes faglige fordypning er avgjørende 
Norsk Lektorlag ønsker innføring av kompetansekrav for undervisning i alle fag, på alle trinn, for samtlige som 
underviser i skolen, uavhengig av når de tok sin grunnutdanning som lærer. 
I tidligere høringer har vi lagt vekt på at en bør innføre krav om mastergrad med to relevante undervisningsfag 
som hovedvei til PPU, og at en bør stille krav om karakteren C i undervisningsfagene bachelorgraden består av.  
Kunnskapsdepartementet har bedt om høringsinstansenes syn på om praktisk-estetiske bachelorstudier som kan danne  
grunnlag for opptak til PPU skal inneholde et undervisningsfag på 180 studiepoeng. Gjeldende § 6 i forskrift om  
rammeplan for PPU angir opptakskrav. For opptak må søker eksempelvis ha bachelorgrad i utøvende eller skapende  
kunstfag med minimum 180 studiepoeng i kunstfaget eller en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng 
i faget.   

  
Vi vil poengtere at vi anser fordypning på 180 studiepoeng i et undervisningsfag som et gode. Samtidig kan det 
være en fordel for skolesektoren om kandidater tar PPU på bakgrunn av to undervisningsfag, for å kunne 
matche utdanningssektorens behov for lærere som kan undervise i flere fag. To fag på 90 studiepoeng vil gi 
kandidater som kan undervise i to praktisk-estetiske fag, og som lettere kan ansettes på skoler over hele landet. 
90 studiepoeng i undervisningsfaget er også en fordypning på et nivå som overskrider de nåværende 
kompetansekravene for undervisning, som eksempelvis for tiden er på 60 studiepoeng for undervisning i 
videregående opplæring. 
 
Norsk Lektorlag mener det må stilles karakterkrav for inntak til PPU, også for kandidater som har en 
grunnutdanning på bachelornivå i praktisk-estetiske fag. Det må stilles krav om karakteren C eller bedre for 
samtlige undervisningsfag man søker opptak til PPU på grunnlag av. 
Norsk Lektorlag mener at kravet om karakteren 4 i P-matematikk også bør gjelde her. Grunnleggende 
ferdigheter i regning inngår også i de praktisk-estetiske fagene, og fagspesifikke kompetansemål i flere av de 
praktisk-estetiske fagene krever god innsikt i grunnleggende matematiske prinsipper. Å kreve minimum 
karakter 4 i P-matematikk fra Vg2 er ikke urimelig. Skolen er ikke tjent med at opptakskravene til PPU senkes 
slik at statusen blir lavere enn for andre lærerutdanninger. Dette kan virke mot den uttalte hensikten som er å 
sikre rekruttering. 
 
Norsk Lektorlag ber imidlertid Kunnskapsdepartementet vurdere å endre forskrift til opplæringsloven (§ 14-3 
og 14-4), slik at kandidater med PPU basert på en praktisk-estetisk bachelor-grad kun kan settes til å undervise 
på 5.- 10. trinn. For undervisning i videregående opplæring mener vi også at kompetansekravene bør heves fra 
dagens krav om 60 studiepoeng i undervisningsfaget.  
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Oppsummert vil vi fremheve:  
 
 Det må stilles krav om karakteren C eller bedre i undervisningsfagene for opptak til PPU. 
 Det må stilles krav om at kandidaten har to relevante undervisningsfag i en praktisk-estetisk 

bachelor-grad som danner grunnlag for opptak til PPU. 
 Med en fordypning på 90 studiepoeng i to relevante undervisningsfag, mener vi kandidatene 

lettere kan ansettes slik dagens skolesystem er organisert. Samtidig vil Norsk Lektorlag fremheve 
verdien av å ha et undervisningspersonale med høy faglig fordypning. Det gir større motivasjon 
og mer læring.  

 Still krav om karakteren 4 i matematikk fra videregående opplæring også for kandidater som 
søker PPU på grunnlag av bachelorgrad i praktisk-estetiske fag. 

 Norsk Lektorlag mener fremtidige lærere som har en bachelor i praktisk-estetiske fag kombinert 
med praktisk-pedagogisk utdanning kun bør kunne settes til å undervise på 5.-10. trinn. Vi ber 
derfor Kunnskapsdepartementet vurdere endring av forskrift til opplæringslovens § 14-3 og § 
14-4.  

 
Med vennlig hilsen 
 

 
Rita Helgesen 
Leder 
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