
Handlingsplan for UHR-Lærerutdanning 2022-2024 
 
UHR-Lærerutdanning (UHR-LU) er en sentral arena for samarbeid om kvalitetsutvikling, 
faglig arbeidsdeling og koordinering for norske lærerutdanningsinstitusjoner. Overordnet mål 
for UHR-LU er å være en faglig og politisk premissleverandør som arbeider for høy kvalitet 
på alle landets lærerutdanninger.  
 
 
UHR-LUs handlingsplan er forankret i UHRs strategi, som har følgende hovedmål 2020-24: 
 

Samfunnsnivå: UHR skal være en faglig og kunnskapspolitisk drivkraft for 

universiteter og høyskoler i møte med myndighetene og andre samfunnsaktører. UHR 

skal bidra til institusjonenes arbeid med bærekraftige løsninger på samfunnets 

utfordringer. 

Sektornivå: UHR vil arbeide for bedre sammenheng mellom utdanning, forskning og 

innovasjon og delta aktivt i samfunnsdebatten. 

Institusjonsnivå: UHR vil arbeide for bedre rammebetingelser for universiteter og 

høyskoler slik at de kan oppfylle samfunnsoppdraget på høyt internasjonalt nivå. 

 
 
Mål 1: Høy kvalitet på alle landets lærerutdanninger  
 
UHR-LU skal bidra til institusjonenes arbeid med å utvikle profesjonsrettede, 
forskningsbaserte, faglig krevende og praksisnære lærerutdanninger over hele landet. 
Rådet skal innhente, utvikle og dele kunnskap og erfaringer og jobbe aktivt for å koble 
sammen ulike ressursmiljø og aktører – også på tvers mellom de ulike 
lærerutdanningene.  
 
 
 
UHR-LU skal:  
 
a) Gjennom arbeidet med de nasjonale retningslinjene for alle lærerutdanningene 
videreutvikle felles standarder for hva som er god lærerutdanning.  
 
b) Bidra til at lærerutdanningene samlet dekker kompetansebehovene i alle 
barnehagens, skolens og opplæringens fag/fagområder, og løfte utfordringene med 
manglende lærerkompetanse overfor myndighetene, med særlig fokus på fag/fagområder 
der rekrutteringen har vært lav over tid.  
 
c) Være en møteplass for kunnskaps- og erfaringsdeling og samarbeid om 
forskningsbasert, praksisnær og profesjonsrettet utdanning, samt om ulike modeller for 
ledelse og organisering av lærerutdanningsenheter.  
 
d) Være en arena for styrket samarbeid, kunnskapsdeling og satsing på forskning innen 
lærerutdanning. Herunder arbeide for økt sammenheng mellom forskning, utdanning og 
innovasjon i lærerutdanningene, og arbeide for økt forskningskompetanse i skole og 
barnehage.  

 
e) Dele kunnskap og erfaringer om virkemiddelapparatet innenfor forsknings-Norge og i 
Europa for å øke lærerutdanningsmiljøenes nytte av disse.  

 

https://www.uhr.no/om/strategi-vedtekter-og-retningslinjer/uhrs-strategi-2020-2024/


f) Være en arena for kunnskaps- og erfaringsdeling rundt digitalisering og fleksible 
utdanninger i lærerutdanningene. Som nasjonal arena skal UHR-LU innenfor 
digitalisering løfte felles utfordringer og utvikle anbefalinger for en digital lærings- og 
utdanningshverdag, gjerne i samarbeid med aktuelle partnere fra skole- og 
barnehagefeltet.  
 
g) Bidra til nasjonale satsinger på rekruttering til lærerutdanningene og løfte utfordringer 
ved rekruttering til lærerutdanningene overfor myndighetene. Særlig med fokus på 1. – 7. 
trinn, en jevnere kjønnsbalanse og flere lærere med flerkulturell kompetanse i barnehage 
og skole.  

 
h) Bidra til erfaringsdeling om arbeidet med partnerskap lærerutdanningsinstitusjonene 
seg imellom og med praksisfeltet inkludert kulturskolen, og bidra til å utvikle gode 
modeller for partnerskap.  
  

i) Følge opp pågående prosesser på arbeidet med praksis i lærerutdanningene og bidra 
til gode samarbeidsformer mellom lærerutdanningsinstitusjonene og praksisfeltet for 
arbeidet med styrking av praksis i lærerutdanningene. 
 
j) Bidra til erfaringsdeling om bærekraft og utvikling av temaets plass i 
lærerutdanningene. 
 
k) Være en arena for kunnskapsdeling og samarbeid om økt internasjonalisering i 
lærerutdanningene.  
 
l) Delta i skandinavisk og internasjonalt samarbeid for å hente inn erfaringer og kunnskap 
som kan bidra til å styrke arbeidet med kvalitetsutvikling i lærerutdanningene. 
 
m) Dele kunnskap og erfaringer om innovasjon i lærerutdanningene.  
 
n) Dele kunnskap og erfaring om hvordan lærerutdanningene kan jobbe med temaet 
tverrprofesjonelt samarbeid mellom ulike tjenester og yrkesgrupper i barnehage og 
skole.  
 

 
 
Mål 2: UHR-LU som faglig og politisk premissleverandør  
 
UHR-LU skal være en viktig premissleverandør og partner i arbeidet med utviklingen av 
norske lærerutdanninger, i samarbeid med myndigheter, praksisfeltet og andre relevante 
aktører og organisasjoner.  
 
UHR-LU skal:  
 
o) Arbeide for økt autonomi for lærerutdanningsinstitusjonene 

 
p) Ha tett kontakt og løpende dialog med myndigheter og politisk ledelse – særlig i 
Kunnskapsdepartementet – med mål om mer påvirkning og politiske gjennomslag. 

 
q) Synliggjøre og sette viktige kunnskapspolitiske spørsmål for lærerutdanningene på 
dagsorden, både lokalt og nasjonalt, og delta aktivt i faglige og politiske prosesser som 
omhandler lærerutdanning, barnehager og skoler.  
 
r) Drive påvirknings- og opplysningsarbeid med mål om at alle landets lærerutdanninger 
skal ha solid finansiering, strategisk handlingsrom og gode og likeverdige rammevilkår.  



 
s) Påvirke nasjonal forskningspolitikk og rammevilkårene for å styrke utviklingen av 
forskningskompetanse i lærerutdanningene og skaffe mer midler til forskning i og på 
lærerutdanning.  
 
t) Synliggjøre behovet for og viktigheten av satsing på profesjonsrettet forskning og 
kunstnerisk utviklingsarbeid som er praksisnær, deltakerorientert, brukerinitiert, og basert 
på samhandlings- og samarbeidsprosjekter.  
 
u) Jobbe for flere øremerkede rekrutteringsstillinger til lærerutdanningene og økt satsing 
på offentlig sektor-ph.d. og næringslivs-ph.d.  
 
v) Sørge for å utnytte alle arenaer UHR-LU deltar på til å fremme våre prioriterte saker og 
målsetninger, og ha et aktivt, strategisk og godt samarbeid med alle relevante aktører 
innenfor vårt fagområde. UHR-LU skal bygge allianser i viktige spørsmål og prosesser 
med andre organisasjoner som deler våre målsetninger.  
 
w) Bruke UHR aktivt som kanal for å løfte problemstillinger og viktige krav om 
lærerutdanningene.  
 
x) Jobbe for gode nasjonale økonomiske og strukturelle rammevilkår for utvikling og 
tilbud av etter- og videreutdanning som er relevant for praksisfeltet og av høy kvalitet.  
 
y) Jobbe for gode opptaksordninger og relevante opptakskrav til lærerutdanningene.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 


	Samfunnsnivå: UHR skal være en faglig og kunnskapspolitisk drivkraft for universiteter og høyskoler i møte med myndighetene og andre samfunnsaktører. UHR skal bidra til institusjonenes arbeid med bærekraftige løsninger på samfunnets utfordringer.
	Sektornivå: UHR vil arbeide for bedre sammenheng mellom utdanning, forskning og innovasjon og delta aktivt i samfunnsdebatten.
	Institusjonsnivå: UHR vil arbeide for bedre rammebetingelser for universiteter og høyskoler slik at de kan oppfylle samfunnsoppdraget på høyt internasjonalt nivå.

