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Høringssvar fra Universitetet i Agder 

 

Vi viser til høringsbrev fra NOKUT av 23.10.2020, Høring: NOKUTs evaluering av 

Lektorutdanning for trinn 8–13 

 

Som det fremgår av brevet, startet arbeidet med evalueringen våren 2020 og har som formål å 

formidle ny kunnskap om kvalitetstilstanden i lektorutdanningene. NOKUTs prosjektgruppe og den 

sakkyndige komitéen har samarbeidet om forslag til evalueringstema og evalueringsspørsmål. 

 

I løpet av prosessen har UiA deltatt og gitt innspill på flere arenaer - gjennom digitale innspillsmøter, 

evalueringens referansegruppe og drøftinger med NOKUT i Nasjonalt fagorgan for lektor og PPUA. 

Gjennom ulike representanter, fra ulike fagmiljø og nivå i organisasjonen, har UiA fått anledning til 

å påvirke både evalueringstema og evalueringsspørsmål. UiA har derfor bare ett ytterlige innspill til 

høringen. Uttalelsen kommer fra Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving ved Fakultet for helse- 

og idrettsvitenskap og gjengis her: 

 

Vårt lektorprogram i idrett er relativt nytt og vi har ennå ikke utdannet vår første lektor i idrett. 

Derfor er erfaringen med programmet noe begrenset, da vi går opp lektorløpet for første gang. Vi 

har erfaring med de første årene, og her opplever vi at våre spørsmål knyttet til evaluering blir 

ivaretatt. Konklusjonen vår er at slik vi oppfatter det er det gjort en grundig og god jobb med 

høringsdokumentet. Vi har et innspill til punktet «Er evalueringsteamene tydelig beskrevet»: 

Bør evalueringen skille mellom 8-10 og 11-13? Tilbakemeldingen fra praksislærere er at 

lektorutdanningen er noe «smal» med bare to undervisningsfag. Derfor tror vi i en slik høring at det 

kan være sentrale forskjeller på hvordan utdanningen oppleves på 8-10 nivå og 11-13 

nivå.  Høringen skiller ikke på dette. Det er etter vår mening en mulig svakhet, da det er markante 

forskjeller på disse to nivåene i skolen. 
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