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Bakgrunn 

Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU), har i 2014 overtatt ansvaret for de 
nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanningene. Retningslinjene er viktige 
føringer, utarbeidet av fagmiljøene selv, til hjelp for institusjonenes utarbeidelse av 
egne programplaner og fagplaner, og har formell status på nivået under 
forskrift/rammeplan (jf. Rundskriv F-5-10). 

Arbeidet med retningslinjene skal bidra til å utvikle felles standarder om hva som 
er god lærerutdanning. Retningslinjene utvikles i tett samarbeid mellom fagmiljøene i 
lærerutdanningene og skole og det er nedsatt programgrupper for hver av 
utdanningene, som skal gjennomgå alle retningslinjene i perioden 2014-2018. 

Programgruppene består av representanter for UH-institusjonene, for yrkesfeltet 
og for studentene. Arbeidet startet opp 5. september 2014. Innspill til arbeidet kan 
rettes NRLUs sekretariat eller direkte til programgruppen.

http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/nasjonale_rad/nrlu
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/rundskriv/2010/rundskriv_f_05_10_forskrift_rammeplan_grunnskolelaererutdanningene.pdf
http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/nasjonale_rad/nrlu/sekretariat


Nasjonale retningslinjer

Fra KD  UHR ved NRLU

Statisk dokument Et levende dokument i 

endring



Hvorfor nasjonale retningslinjer:
• Bidra til en nasjonal standard i lærerutdanningen

• Ivareta hovedpunktene, mens konkretiseringen skjer 

lokalt

• Skape et rammeverk for diskusjoner om mål for 

lærerutdanningen

• Ved at sektoren selv utformer retningslinjene, skapes 

en identitetsprosess for lærerutdannere

• Målet er å bygge ned behovet for en forskrift, 

gjennom at sektoren selv ivaretar utviklingen og 

behovene som ligger i lærerutdanningen



Organisering

Det ble nedsatt en programgruppe for å lede 

arbeidet og rapportere til arbeidsutvalget for NRLU, 

med representasjon fra UH- sektoren, 

Utdanningsforbundet, KS og studenter. 

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/nasjonale_retningslinjer/nasjonale_retningslinjer_for_l

ererutdanningene/nrlus_arbeid_med_nasjonale_retningslinjer_for_lererutdanning

http://www.uhr.no/ressurser/temasider/nasjonale_retningslinjer/nasjonale_retningslinjer_for_lererutdanningene/nrlus_arbeid_med_nasjonale_retningslinjer_for_lererutdanning


Programgruppe for grunnskolelærerutdanningene for 

1.-7. trinn og 5.-10. trinn, 2014-2018 

Leder Høgskolen i Bergen Jacob Melting 

Medlem UH Nord universitet Siv  Almendingen

Medlem UH Høgskolen i Oslo og Akershus Bjørn Smestad 

Medlem UH NTNU Ingfrid Thowsen 

Medlem UH Høgskulen i Volda Anne Øie 

Medlem UH Norsk lærerakademi Anne-Karin Rudjord 

Medlem UH Samisk høgskole Jan Idar Solbakken 

Medlem UH Universitetet i Tromsø Trude Steingård

Medlem YF Utdanningsforbundet Stine Christensen Holtet 

Medlem YF KS Marianne Skogerbø 

Medlem stud NSO Bjørn Erik Roberg

Medlem stud NSO Ruben Amble Hirsti



Mandat for programgruppen 

• Bidra til å bringe fagmiljøene sammen i konstruktiv 

utvikling av utdanningene

• Gå ut over teksten i forskriften og presisere denne, men 

ikke være detaljstyrende

• Gi rom for utdanningenes egenart og institusjonelle 

særpreg



Det er opprettet 14 faggrupper 

• Representasjon fra alle landets 

lærerutdanningsinstitusjoner som utdanner lærere 

for 1.-10. trinn 

• Medlemmer også fra yrkesfeltet (praksislærere)

• Faggruppelederne utarbeidet LUBer for 

masterfaget

• Nytt: Retningslinjer for lærerutdanningsfaget Norsk 

tegnspråk







Mandat for faggruppene

• beskrive sluttkompetanse tilsvarende 60 studiepoeng i 

faget , fordelt på henholdsvis 30 + 30 studiepoeng. 

• redusere omfanget av retningslinjene for faget. 

• definere kjerneområder i fagene, med utgangspunkt i 

hvilke kunnskaper og ferdigheter alle studenter må oppnå 

i faget 

• sikre at grunnleggende ferdigheter er tilstrekkelig 

ivaretatt i retningslinjene for begge utdanninger 



• Sikre at innholdet i begrepet «begynneropplæring» 

kommer klarere fram i retningslinjene for fagene i 

GLU 1-7 

• Sikre at praksis, profesjonsretting og 

forskningsbasering er tilstrekkelig ivaretatt i 

retningslinjene for alle fag

• Sørge for at det er mulig å vurdere alle 

utbytteformuleringer



NKR 

bachelornivå  masternivå  

Har bred kunnskap  har avansert kunnskap 

Kjenner til forskning har inngående kunnskap om …

og utviklingsarbeid 

oppdatere kunnskap anvende kunnskap på nye områder

Har kunnskap om kan analysere faglige problemstillinger 

fagområdets historie 

Kjenner til kan bidra til ….

innovasjonsprosesser



Perspektiver som skal ivaretas i utdanningen

I nåværende retningslinjer er det satt opp 9 faglige 

tema/perspektiver som skal ivaretas. I forslag til 

retningslinjer har vi differensiert perspektivene på 

følgende måte:

• Beskrivelse av lærerutdanningsfaget

• Hvilke perspektiver skal ivaretas av alle fag 

• Hvilke perspektiver skal ivaretas av institusjonenes 

programplaner



Lærerutdanningsfaget 

Faga i utdanningen skal være profesjonsrettete og forskningsbaserte
lærerutdanningsfag. Integrert i alle faga er solide faglige og 
fagdidaktiske kunnskaper. Det samme gjelder kunnskap om varierte
arbeidsmåter i faga og den teoretiske bakgrunnen for disse. Alle faga 
skal ha praksisopplæring som en integrert del. 

Alle faga i utdanningen skal inngå i en danningsprosess som sikrer at 
studenten innehar evne til å se en sak fra ulike sider og forske på 
yrkesutøvelsen ut fra ulike perspektiv. Studenten skal utvikle evnen til å 
analysere egne og andres holdninger og handlinger gjennom kritisk 
refleksjon. 

Enes om det Ta konsekvensen av det



Perspektiver (faglige tema) som skal inn i alle fag er:

• Begynneropplæring (for 1-7 trinn)

• Tilpasset opplæring

• Vurdering

• Grunnleggende ferdigheter. 



I institusjonenes programplaner:  

• Globalt medborgerskap og det flerkulturelle 

samfunnet

• Psykososialt læringsmiljø 

• Samiske forhold og samiske elevers 

rettigheter

• Bærekraftig utvikling

• Estetiske læringsprosesser 



Praksisopplæring

• De tre første åra vil praksisopplæringen legge vekt på å 

utvikle bred kompetanse om lærerrollen, lærerarbeidet, 

elevmangfold og skolen som organisasjon. 

• De to siste åra skal praksisopplæringen legge vekt på å 

gi inngående kunnskap om læreprosesser, barns 

utvikling og forsknings- og utviklingsarbeid i skolen. 



Praksis som sentreringspunkt 

• Tilstrebe et reelt samarbeid mellom PEL, skolefagene og 
praksisopplæringen om utdanningen 

• Veiledning og vurdering av studenter i praksisopplæringen er 
et felles ansvarsområde

• Uavhengig av fagvalg skal studentene oppnå samme
læringsutbytte i praksisopplæringen

• Frikobling mellom praksisopplæringen og PEL knyttet til 
tema og årstrinn i de nasjonale retningslinjene



Bacheloroppgave blir til FoU-oppgave

Laget en beskrivelse av hva FoU-oppgaven innebærer, 

men ikke utformet egne utbytteformuleringer

I de emner som er knyttet til studentenes FoU-oppgave, 

skal institusjonene synliggjøre dette gjennom å utarbeide 

læringsutbytter 



Fra bacheloroppgave til masteroppgave

• Bacheloroppgave (15 sp. )    400 

arbeidstimer

• Masteroppgaven   (f. eks. 45 sp) 1200 

arbeidstimer

God veiledningskompetanse blir viktig. 



Forskningsforankring

• Utdanningen skal være FoU basert.

• Fremme studentenes selvstendighet, analytiske 

ferdigheter og kritisk refleksjon.

• Emnet vitenskapsteori og metode inngår i masterfaget 

og i profesjonsfaget

• Vitenskapsteori introduseres tredje studieår i tilknytning 

til studentenes FoU- oppgave….??



Masteroppgaven

Materfaget og masteroppgaven er kun beskrevet gjennom 

utbytteformuleringene som ligger til masterfaget. 



Høringsforslag sendt ut 15. april med 

høringsfrist 15. mai. 

69 høringssvar som fordelte seg på: 

• 16 høgskoler/ universiteter, 11 institutter/seksjoner

• 6 departement, 18 fagforeninger/forbund

• 14 nasjonale senter /råd, 4 statlige organer 

http://www.uhr.no/documents/Melting_1.pdf

http://www.uhr.no/documents/Melting_1.pdf


Prosessen framover

Høringsfrist for retningslinene var 15. mai 

Forskriftene/rammeplanene vedtas av KD senest 1. juni  

7.juni kl 22.46(!)

Gode innspill fra høringsrunden og endringer i forslag til 

forskrifter vil kunne medføre endringer i foreliggende utkast 

til retningslinjer  

Nasjonale retningslinjer for grunnskolelærerutdanningene 

vedtas av NRLU i ekstraordinært rådsmøte  1. september 

2016.  



Utklipp frå rammeplanen:

(1) Det skal utarbeides nasjonale retningslinjer for 

grunnskolelærerutdanningen for trinn 1–7. Retningslinjene skal være 

førende for institusjonenes arbeid med grunnskolelærerutdanning. 

Det skal åpnes for et spenn mellom retningslinjene og det lokale 

planverket, med rom for nyskaping og institusjonell tilpasning


