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1. Om denne utredningen 
Denne utredningen er ment å være et beslutningsgrunnlag i forhold til rekrutterings-

/videreutdanningsstrategi for å få tilstrekkelig antall kvalifiserte lærere i grunnskolens trinn 1-4, i 

fremtiden. 

Ifølge LÆRERMOD 2016-2018 fra Statistisk sentralbyrå vil det bli økende overskudd av 

barnehagelærere og lærere på 8-13-nivå i Norge frem mot 2040 mens et allerede eksisterende 

underskudd på grunnskolelærere vil øke.1 

 

Figur 1: SSB prognose for underskudd av grunnskolelærere frem mot 2040 (LÆRERMOD 2016-2040 s. 34). 

Det er selvsagt usikkerhet knyttet til framskrivningene, de vil blant annet avhenge av fødselsrater, 

migrasjon, pensjoneringsatferd, fullføringsgrad og fremtidig rekruttering og opptak til 

lærerutdanningene. Dagens ansatte i utdanningsinstitusjoner har ifølge samme rapporten følgende 

utdanningsbakgrunn:2 

 

Figur 2: Arbeidssted for kandidater med lærerutdanning (LÆRERMOD 2016-2040 s. 10) 

Utredningen skal, ifølge tilsagnsbrevet3 gi «forslag til hvordan lærerutdanningene kan bidra til å løse 

utfordringene med ukvalifiserte lærere i skolens begynnertrinn (1.-4), enten gjennom kortvarige 

tiltak (som tidsavgrenset skreddersøm innen EVU), eller gjennom mer varige tiltak (som justeringer 

av eksisterende utdanningsprogram eller utvikling av nye).» Prosjektgruppen vil allerede 

innledningsvis understreke at videreutdanningsmuligheter ikke kan være eneste løsning på 

utfordringen. Rammebetingelsene for lærere må først og fremst legges opp slik at mange ønsker å gå 

inn i profesjonen. Det handler særlig om lønn, arbeidsforhold og status. Med dette forbeholdet vil 

prosjektgruppen skissere muligheter og gi anbefalinger innen det mandatet vi har fått. 

  

                                                           
1 Gunnes, Trude, og Rachel Ekren. LÆRERMOD 2016-2040. Fremtidig Tilbud og Etterspørsel for Fem Typer 
Lærere (2018). Web. 
2 Utdanningsforbundet opererer med andre tall, ifølge deres data jobber 4746 barnehagelærere nå i 
grunnskolen. Forskjellene i disse tallene er ifølge SSB at Lærermod inkluderer alle ansatte inkludert SFO mens 
Utdanningsforbundets tall kun handler om dem som er ansatte i undervisningsstillinger. 
3 Tilsagnsbrev fra UDIR til UHR-lærerutdanning «Utredningsoppdrag knyttet til 
Kunnskapsdepartementetsoppdragsbrev 06-18 til Utdanningsdirektoratet» datert 22.11.2018. 
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2. Forkortelser som brukes spesielt i denne utredningen 
Det brukes en del forkortelser i utredningen. Mange av disse er etablerte og forutsettes kjent for 

lesere (PPU, SP, UHR, BLU, GLU osv.), men noen brukes spesielt her, og defineres i det følgende: 

Eksisterende utdanninger: 

• GLU 5-10 – fireårig rammeplanstyrt grunnskolelærerutdanning for grunnskolens trinn 5-10 med 

opptak 2010-2016. 

• MA-GLU 5-10 – femårig rammeplanstyrt grunnskolelærerutdanning for grunnskolens trinn 5-10 

med første opptak fra 2017. 

• ALU – allmennlærerutdanning, lærerutdanning som ble tilbudt frem til 2009, som kvalifiserte for 

undervisning i grunnskolens trinn 1-10. 

• FLU – førskolelærerutdanning, lærerutdanning for barnehagelærere tilbudt frem til 2007, som 

kvalifiserte til stillinger som pedagogisk leder i barnehage. 

• Master BLU – mastergradsløp tatt på toppen av barnehagelærerutdanning (BLU), normalt 120 SP 

som inkludert BLU normalt gir 300 SP utdanning. 

Foreslåtte utdanninger i denne utredningen: 

• VU 1-4 – videreutdanning som kvalifiserer for undervisning i skolens trinn 1-4, som kan tas på 

toppen av annen lærerutdanning. Det refererer til to ting i utredningen: [1] Ordningen som 

gjelder for dagens barnehagelærere som etter Forskrift til opplæringslova Kapittel 14.2 

(kompetanseforskriften) kan ansettes i grunnskolens trinn 1-4 med 60 SP relevant 

videreutdanning og [2] En eventuell fremtidig ordning som utredningen foreslår kan kvalifisere 

lærere som allerede har master (Master BLU, MA-GLU 5-10, lektor, PPU) for å undervise i 

grunnskolens trinn 1-4. 

• Master 1-4, GLU 5-10 – mastergradsløp som kvalifiserer lærere med GLU5-10 (fireårig) for 

undervisning i grunnskolens trinn 1-4. 

• Master 1-4, BLU – mastergradsløp tatt på toppen av barnehagelærerutdanning (BLU) som 

kvalifiserer for undervisning i grunnskolens trinn 1-4. Utredningen foreslår at slike mastere må 

forutsette en samlet utdanning på minst 330 SP. 

 

 

3. Oppdraget og prosjektgruppen 
I rådsmøte for UHR-lærerutdanning i Brussel 17. oktober 2018 bad Utdanningsdirektoratet UHR-

lærerutdanning sentralt om å ta hånd om delen av Kunnskapsdepartementets oppdragsbrev 06-18 

som omhandler utredning av problemstillinger og forslag til tiltak relatert til behovet for flere lærere i 

skolen som er kvalifisert for å undervise på trinn 1-4, gitt at de har en annen 

lærerutdanningsbakgrunn enn GLU 1-7 (se vedlagt tilsagnsbrev fra Utdanningsdirektoratet til UHR-

lærerutdanning datert 22. november 2018). Etter drøfting i UHR-lærerutdannings arbeidsutvalg bad 

UHR-lærerutdannings leder Svenning Bjørke UiA om å lede prosjektet, samtidig som UHR-

lærerutdanning oppnevnte fem prosjektmedlemmer fra andre institusjoner for å sikre bred 

forankring i arbeidet. I tilsagnsbrevet forutsettes at  

• UHR-lærerutdanning «samarbeider med skoleeier og profesjonen.»  

• prosjektets første fase, «kartlegging og utredning» er ferdigstilt 1. mai.  
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• prosjektets andre fase, «utvikling av forslag til faglige føringer for nye løsninger og 

utdanningstilbud» er ferdigstilt 15. september. 

Gitt disse rammene ble følgende prosjektgruppe oppnevnt: 

• Jørn Varhaug (Universitetet i Agder, dekan), prosjektleder 

• Ottar Michaelsen (Universitetet i Agder, seniorrådgiver), prosjektsekretær 

• Bente Forsbakk (Nord-Universitet, førstelektor), medlem oppnevnt av UHR, representerer faget 

pedagogikk 

• Camilla Rodal (OsloMet, førstelektor), medlem oppnevnt av UHR, representerer faget 

matematikk 

• Eli Anne Eiesland (Universitetet i Sørøst-Norge, førsteamanuensis), medlem oppnevnt av UHR, 

representerer faget norsk 

• Stein Laugerud (Universitetet i Sørøst-Norge, førstelektor), medlem oppnevnt av UHR, 

representerer faget pedagogikk 

• Tore Nesheim (Universitetet i Tromsø, instituttleder), medlem oppnevnt av UHR, representerer 

ledelsen ved Universitet i Tromsø 

• Jorun Sandsmark (KS), invitert av prosjektledelsen for å representere skoleeier. 

• Gunn Gallavara (Utdanningsforbundet), invitert av prosjektledelsen for å representere 

profesjonen. 

I tillegg har prosjektledelsen invitert med en intern faglig referansegruppe fra Universitetet i Agder 

som har deltatt i prosessen og gitt flere innspill. 

• Magnhild Vollan (Universitetet i Agder, dosent), invitert av prosjektledelsen for å representere 

faget norsk i lokal referansegruppe i prosjektet 

• Unni Watne (Universitetet i Agder, førsteamanuensis), invitert av prosjektledelsen for å 

representere faget matematikk i lokal referansegruppe i prosjektet 

• Åse Haraldstad (Universitetet i Agder, universitetslektor), invitert av prosjektledelsen for å 

representere faget pedagogikk i lokal referansegruppe i prosjektet 

Prosjektgruppa har hatt ett fysisk oppstartsseminar i Oslo 30. januar 2019, og flere nettbaserte 

møter. En tidlig versjon av utredningen ble drøftet i UHR-lærerutdannings rådsmøte ved Dronning 

Mauds Minne Høyskole for Barnehagelærerutdanning i Trondheim 23. mars 2019. Selv om 

prosjektgruppa er bredt representert og har mottatt innspill fra flere hold, vil vi gjerne ta forbehold 

om at det ikke kan forutsettes at alle anbefalingene i utredningen kan sies å representere en samlet 

UH-sektor. 

 

4. Premisser 
I de drøftingene vi har gjennomgått er det en del saksforhold og innspill som er så gjennomgripende 

og entydige at vi har valgt å kalle dem premisser: 

i. Helhetlig pedagogisk arbeid: Oppstartsseminaret, innlegg i UHRs rådsmøte og 

toneangivende representanter for lærerprofesjonen i media fokuserer på at arbeid i 

grunnskolens trinn 1-4 i økt grad må være preget av lekende tilnærming, spill, kreativ 

samhandling, utforskende læringsformer og ulike typer undervisning som bygger på barns 

naturlige nysgjerrighet, virketrang og mestring. Lek og læring må finne sted i trygge 

omgivelser og preges av den rikdom og variasjon som er representert i norsk helhetlig 
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pedagogisk tenkning og i praktiske og estetiske arbeidsformer. Både lærerens kompetanse, 

fagstoffets innretning og de fysiske forutsetningene for læring bør utformes for å styrke 

pedagogisk lek og øvrige engasjerende arbeidsformer. Det er gjennomgående enighet blant 

pedagoger om at 6-årsreformen og Kunnskapsløftet har lagt grunnen for en mer 

stillesittende skolehverdag enn det som har vært intendert blant dem som har stått bak disse 

reformene. Både den ordinære grunnutdanningen, grunnskolelærerutdanning 1-7 (GLU 1-7) 

og kvalifiserende videreutdanninger må i større grad enn tidligere fokusere på å sikre at de 

som kvalifiseres til å undervise i skolen kan ha tilstrekkelig kompetanse til å etablere rike og 

varierte læringsprosesser. I referatet fra UHR-lærerutdannings møte 21.-22.03.2019 er dette 

formulert som følger: «UHR-Lærerutdanning ber utvalget sikre at de ulike modellene gir 

tilfredsstillende kompetanse i begynneropplæringens læreprosesser – praktiske, estetiske og 

lekbaserte – slik at elevene gis mange innganger til læring gjennom ulike undervisnings- og 

arbeidsmåter og faglige tilnærminger. Modellene må også sikre læreres kompetanse i 

inkluderende klasseledelse og arbeid med overgang mellom barnehage og skole». 

ii. Læreryrket som profesjon med master: Etter etablering av Grunnskolelærerutdanninger 

som integrerte mastergradsstudier i 2017 med karakterkrav på minimum 4 i matematikk (P-

matematikk) er det etablert en ny standard for hva som er inntakskriterier til 

lærerprofesjonen i skolen. Mastergradsstudiene som kreves for å få tittel som 

grunnskolelærer tilbys, etter ulike fusjoner, av færre institusjoner samordnet gjennom 

nasjonale retningslinjer.4 Dette har ført til store endringer i studieprogrammene. Relativt 

gode søkertall i 2018 og 2019 kan tyde på at nye søkergrupper har fattet interesse for 

lærerstudiene. Strategiske tiltak for å kvalifisere flere lærere til grunnskolens trinn 1-4 må ta 

disse økte kravene og forventningene til undervisningskompetanse på alvor. Dette premisset 

står i spenning til behovet for å raskt dekke lærermangel i enkelte deler av landet, især i 

utkant-Norge og i enkelte bykommuner. Profesjonen er her trolig bedre tjent med at 

ukvalifiserte jobber i skolen midlertidig eller på vilkår enn at det lages snarveier inn i 

profesjonen, hvor kandidater blir formelt kvalifisert uten å ha den nødvendige kompetansen 

profesjonen forutsetter. I referatet fra UHR-lærerutdannings møte 21.-22.03.2019 er dette 

premisset formulert som følger: «UHR-Lærerutdanning ber om at det også utarbeides 

modeller som gir masterkompetanse». 

iii. Barnehagelærere som primær søkergruppe: Utdanningsforbundets undersøkelse5 som ble 

foretatt som del av utredningsarbeidet viser at det stort sett er barnehagelærere som er 

motivert til å jobbe som lærere i grunnskolens trinn 1-4, utenom dem som allerede jobber 

der. 23 % av lærere som nå jobber på andre nivå svarte i undersøkelsen at de kunne tenke 

seg å jobbe i grunnskolens trinn 1-4. Av disse jobber nå 79 % i barnehage. Dette bildet 

bekrefter oppfatninger prosjektgruppen har hatt om dette. Det finnes allerede mulighet for å 

ta videreutdanningstilbud på 60 studiepoeng som kvalifiserer barnehagelærere til å bli 

lærere i grunnskolens trinn 1-4. Ifølge kompetanseforskriften kan skolen ansette lærere som 

har «førskolelærarutdanning eller barnehagelærarutdanning, jf. nasjonale rammeplanar, og 

minst 60 studiepoeng vidareutdanning innretta på undervisning på barnetrinnet». OsloMet 

har utviklet et enhetlig tilbud bare for barnehagelærere (GLSM), mens flere andre 

                                                           
4 Dokumenter som særlig underbygger denne tenkningen er «Lærerutdanning 2025: Nasjonal strategi for 
kvalitet og samarbeid i lærerutdanningene» (2017), «Om lærerrollen» (2016); Stortingsmelding 21 (2016-2017) 
«Lærelyst – tidlig innsats og kvalitet i skolen»; og KSU2017 «Lærerutdanning som profesjonsutdanning». 
5 Utdanningsforbundets analyseavdeling gjennomførte en undersøkelse februar-mars 2019 som del av dette 
utredningsarbeidet. Rapporten refereres flere ganger i denne utredningen, og er vedlagt. Resultatene er 
foretatt blant Utdanningsforbundets medlemmer, man kan derfor ikke uten videre garantere representativitet i 
forhold til grupper som ikke er tilknyttet Utdanningsforbundet. 
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institusjoner tilbyr ulike emnepakker beregnet for grunnskolelærere eller 

grunnskolelærerstudenter for å gi barnehagelærere de nødvendige studiepoengene. Ifølge 

Lærermod 2016-2020 antas det at antallet barnehagelærere i Norge vil øke til 75000 i 2040 

mens antallet stillinger vil være stabilt, opp mot 60000. Følgelig vil etterutdanning av 

barnehagelærere være en mulig rekruttering til grunnskolens trinn 1-4 også i fremtiden. En 

videreføring av slik etterutdanning kan for øvrig være faglig problematisk, dette har særlig 

kommet frem i drøftingene ved UHR-lærerutdannings rådsmøte. På 3+1 år blir 

barnehagelærerne formelt kvalifisert til stillinger som man normalt trenger femårige 

mastergrader og karakteren 4 i matematikk for å få tilgang til. Barnehagelæreren er da 

formelt dobbelt kvalifisert både for barnehage og skole med en kortere og tilsynelatende 

mindre krevende og mindre helhetlig utdanning. Det må altså her beskrives som et premiss 

at det er barnehagelærerne som i størst grad kan rekrutteres inn i grunnskolens trinn 1-4, at 

det allerede finnes ordninger og at disse ordningene medfører så store utfordringer at de må 

utvikles. 

iv. 30+30: I Rammeplan for grunnskolelærerutdanning forutsettes at ferdige kandidater skal ha 

30 SP norsk og 30 SP matematikk etter fullført utdanning. Erfaring har også vist at lærere fra 

andre utdanninger som skal ansettes for å jobbe med begynneropplæring i skolen bør ha 30 

studiepoeng norsk og 30 studiepoeng matematikk. Ellers trekkes lærernes kompetanse i tvil. 

Dette har man særlig fått rapportert fra de som har tatt den gamle videreutdanningen for 

barnehagelærere «Pedagogisk arbeid på småskoletrinnet» (PAPS), hvor det er usikkert hva 

slags faglig kompetanse kandidatene har. Ifølge tilbakemeldinger prosjektgruppa har fått fra 

grunnskolenettverket i KS og fra Utdanningsforbundet, har disse lærerne vært mindre 

attraktive i skolen. Selv om 30+30 ikke er et krav for ansettelse etter kompetanseforskriften, 

bør det, etter prosjektgruppens oppfatning ligge som et premiss i utvikling eller opprettelse 

av videreutdanninger og mastergradsutdanninger som kvalifiserer for undervisning i 

grunnskolens trinn 1-4. Selv om prosjektgruppen opererer med 30+30 som premiss for nye 

utdanninger i denne utredningen betyr ikke det bety at lærere som allerede har vært 

kvalifisert for ansettelse uten 30+30 ikke lenger kan være kvalifisert for nye ansettelser om 

de f. eks. ønsker å skifte jobb. 

v. Vurdering av kompetanse og skikkethet: Studieløp som skal kvalifisere til å undervise i 

skolen generelt og grunnskolens trinn 1-4 spesielt må vurdere kandidater har tilstrekkelig og 

riktig kompetanse, og at de er skikket til å undervise på de trinnene utdanningsløpene 

gjelder. Det er UH-institusjonens ansvar å følge opp studentene i tilstrekkelig grad til at dette 

blir ivaretatt. Dette må gjøres gjennom veiledede og vurderte praksisstudier, 

praksisoppfølging, obligatorisk oppmøte, involverende arbeidsformer og gode rutiner for 

løpende skikkethetsvurdering og eventuelt spesiell skikkethetsvurdering der det oppstår tvil. 

Dersom kvalifisering for undervisning i grunnskolen skal kunne tilbys som nett- og 

samlingsbaserte studier må dette premisset likevel ivaretas. 

vi. Faglig begrunnede yrkesveier: Flere innspill prosjektgruppen har fått har pekt på at det kan 

være problematisk for arbeidsgivere og lokalsamfunn at barnehagelærere eller vgs-lærere 

forlater det viktige arbeidet de gjør for å søke jobb i grunnskolens trinn 1-4. På den andre 

siden er det ikke uproblematisk å skape hindringer for arbeidstakere som ønsker å skifte jobb 

med begrunnelse i arbeidsgivers behov. Utredningen legger som premiss at begrunnelser for 

slike hindringer må være faglige og handle om kompetanse. 
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5. Anbefalinger 
Gitt premissene over, slik prosjektgruppa ser det, er det to spor man må jobbe etter. Det ene sporet 

vil være å (videre)utvikle videreutdanning som kan kvalifisere andre grupper til å undervise på 

grunnskolens trinn 1-4, (VU 1-4). Det andre sporet vil være å kreve relevant masterutdanning for å 

undervise i grunnskolen, og å utvikle eller tilpasse masterutdanningstilbud for aktuelle søkergrupper 

slik at andre lærere gjennom å ta master blir kvalifisert til å undervise på trinn 1-4. Det vil være 

naturlig å forholde seg til begge disse sporene for ulike søkergrupper, og evt. for noen tenke VU 1-4 

på kort sikt mens man går inn for master på lenger sikt. 

 

A. Forkunnskap i matematikk og norsk 
I tilsagnsbrevet ber UDIR UHR-LU om å vurdere hva slags videreutdanning lærere med kompetanse til 

å undervise på trinn 5-10 og kompetanse på minimum 30 studiepoeng i henholdsvis norsk og 

matematikk trenger, og om det kan være forsvarlig å tilby videreutdanning som kan kvalifisere andre 

grupper til å undervise på grunnskolens trinn 1-4. Dersom man aksepterer 30+30-premisset. vil det 

være nødvendig at lærere som utdannes til grunnskolens trinn 1-4 har minst 30 studiepoeng både i 

norsk og i matematikk når de går ut av studiet, enten det blir gjennom en master eller VU 1-4. Om 

det må kreves forkunnskaper i norsk og/eller matematikk vil avhenge av hvordan VU 1-4 eller master 

legges opp. Det vil vi komme tilbake til. 

Det er forutsatt fra 2017 at søkere til grunnskolelærerutdanning (GLU) og lektorutdanning har 

minimum karakteren 4 i P1-matematikk (eller ståkarakter i R1/ S1) og 3 i norsk fra vgs (Forskrift om 

opptak til høgre utdanning 4.7). Det finnes ikke tilsvarende karakterkrav knyttet til 

barnehagelærerutdanning.  

Prosjektgruppens anbefaling:  

[1] Barnehagelærere og lærere på andre nivå som tas opp på VU 1-4 eller master som kvalifiserer for 

grunnskolen bør oppfylle karakterkrav. Prosjektgruppen anbefaler gjennomsnittskarakter C i 

BLU/GLU 5-10 (fireårig)/MA-GLU 5-10/8-13 fremfor karakterer i norsk og matematikk fra vgs. 

 [2] Det bør ut fra premisset om faglig begrunnede yrkesveier legges opp til at alle lærergrupper i 

størst mulig grad kan kvalifisere seg til å undervise i grunnskolens trinn 1-4, enten de har bakgrunn 

fra BLU, GLU 5-10 (fireårig), allmennlærerutdanning, femårig MA-GLU 5-10, PPU eller 

lektorutdanning. Men rammene for videreutdanning må sikre at kandidater har tilstrekkelig 

kompetanse etter fullført studium/videreutdanning. 

 

B. Studiepoeng på bachelor- eller masternivå? 
Ett av de vanskelige spørsmålene i utredningen er å definere om studiepoeng bør legges på bachelor- 

eller masternivå. Alle kvalifiserte søkere på en VU 1-4 eller en master for grunnskolens trinn 1-4 må 

ha en fullført bachelorgrad, derfor kunne det være ønskelig for studentene at disse studiepoengene 

legges til et masternivå. Samtidig er det ikke faglig forsvarlig å tilby norsk eller matematikk på 

masternivå uten krav til forkunnskaper på bachelornivå innen disse fagene dersom man skal ta 

læringsutbytteformuleringene i kvalifikasjonsrammeverket på alvor. Læringsutbyttebeskrivelser for 

masteremner i MA-GLU beskrives med formuleringer som «inngående og avansert kunnskap», 

«omfattende oversikt over forskning» og lignende. Skal studenter kunne oppnå den type 

læringsutbytter må det kreves forkunnskaper til emnene. 
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Av lærere som vil kunne ønske å kvalifisere seg til grunnskolens trinn 1-4 vil det være ulike grupper, 

den største av dem vil være barnehagelærere. Deretter vil det kunne være mindre grupper med GLU 

5-10 (fireårig) og etter hvert grupper med MA-GLU 5-10, PPU eller lektorutdanning, og kanskje noen 

søkere med master som bygger på BLU. 

 

Figur 3: Illustrasjon av mulige søkergrupper 

Søkere med bakgrunn i GLU 5-10 eller MA-GLU 5-10/Lektor/PPU kan ha norsk og matematikk i sin 

portefølje, men trenger ikke ha det. Ifølge Utdanningsforbundets analyse vil slike interesserte søkere 

vanligvis ikke ha kompetanse innen disse fagene. Gitt premisset om at det i tiltagende grad er 

krav/forventning til masterkompetanse for å undervise i grunnskolen, vil det være sterkt ønskelig at 

et tilbud til studenter som har BLU eller GLU 5-10 får undervisningskompetanse for grunnskolens 

trinn 1-4 gjennom å ta en relevant master, eller i det minste at en eventuell VU 1-4 kan integreres i 

en fremtidig master.  

Søkere med BLU 180 SP: har 20 studiepoeng Språk, tekst og matematikk (STM) i sin 

utdanningsportefølje, som må regnes som direkte og eksplisitt relevant i grunnskolens 

begynneropplæring. STM består av norsk, matematikk og pedagogikk. Ingen STM-emner ved norske 

UH-institusjoner som prosjektgruppen kjenner til inneholder mer enn 5 SP pedagogikk. Følgelig har 

søkere med BLU minst 15 SP til sammen i norsk og matematikk når de påbegynner en master eller en 

videreutdanning. I tillegg til STM finnes det relativt store deler av BLU, især pedagogikk, som vil 

kunne regnes som relevant for en master orientert mot grunnskolens trinn 1-4. Uansett er det etter 

prosjektgruppens oppfatning nødvendig for denne gruppa å ha flere studiepoeng norsk og 

matematikk ut over STM før de kan ta emner innen disse fagene på masternivå. 

Søkere med GLU 5-10 (fireårig) 240 SP: Både ut fra Utdanningsforbundets undersøkelse og fra 

prosjektgruppens øvrige kjennskap til denne gruppen er det få kandidater med bakgrunn fra GLU 5-

10 (fireårig) som vil søke seg til grunnskolens trinn 1-4. Det finnes allerede 

påbyggingsmastergradutdannelser for denne gruppen under utarbeidelse ved flere 

lærerutdanningsinstitusjoner i Norge beregnet på trinnene disse lærerne fra før er kvalifisert innen 

(bl. a. UiA og OsloMet). Det er prosjektgruppens oppfatning at en kvalifisering til trinn 1-4 for søkere 

med GLU 5-10 (fireårig) helst bør gjøres ved å utvide utdannelsen til master, og tilby versjoner av 

masterløp som kvalifiserer denne gruppen for grunnskolens trinn 1-4. 

Erfaringsbasert master, 90 eller 120 SP? Både for søkere med bakgrunn i BLU og søkere med 

bakgrunn fra GLU 5-10 (fireårig) vil det kunne være relevant å ta en erfaringsbasert master. I så 

tilfelle må det legges inn krav til to års relevant yrkespraksis iht. Forskrift om krav til mastergrad §5. 

Fordeler og ulemper ved å gjøre masterutdanninger som kvalifiserer andre lærere til trinn 1-4 

erfaringsbaserte vil drøftes i et eget avsnitt (H) under. 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-01-1392
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Søkere med 5-årig MA-GLU 5-10 eller lektorutdanning 300 SP: Denne gruppen har allerede en 

mastergrad, men mangler pedagogisk kompetanse rettet mot grunnskolens trinn 1-4, og de fleste 

aktuelle søkere fra denne gruppen ser også ut til å mangle studiepoeng i norsk og matematikk. 

Foreløpig ser dette ut til å være en mindre gruppe, men den kan bli større i fremtiden.  

Prosjektgruppens anbefaling:  

[1] VU 1-4 bør på kort sikt videreføres og utvides slik at det ikke bare gjelder søkere med BLU, men 

også med andre lærerutdanninger (GLU 5-10/Lektor/PPU). 

[2] Etter et visst tidspunkt bør ordningen med at 60 SP VU 1-4 kvalifiserer søkere med bakgrunn fra 

BLU og evt. GLU 5-10 (fireårig) til å undervise i grunnskolens trinn 1-4 avvikles, og erstattes med 

relevante masterløp (se under). Søkere som allerede har kvalifisert seg gjennom en slik 

videreutdanning bør få beholde sin kvalifikasjon også om de må søke ny jobb. Avviklingen av tilbudet 

må ikke ha tilbakevirkende kraft. 

[3] VU En 1-4 for søkere som allerede har master (MA-GLU 5-10, lektor, PPU eller MA BLU) må 

forutsette at lærerne, inkludert sin tidligere utdanning, får minimum 30 SP i norsk og 30 SP i 

matematikk. Minst halvparten av disse studiepoengene (15 SP norsk og 15 SP matematikk) må være 

direkte fokusert på undervisning i grunnskolens trinn 1-4. 

[4] Studiepoeng som tilbys på masternivå må forutsette et visst omfang av forkunnskap på 

bachelornivå. I tilfeller der det ikke er mulig å kreve tilstrekkelig forkunnskap på bachelornivå bør 

studiepoeng tilbys på bachelornivå. 

 

C. Praksis i 1.-4.klasse 
Prosjektgruppen har fått tilstrekkelig klare tilbakemeldinger om at studier som skal kvalifisere til 

undervisning på trinn 1-4 må inkludere praksis. Prosjektgruppen foreslår at det bør kreves minimum 

20 dager veiledet og vurdert praksis i trinn 1-4 i studier som kvalifiserer til disse trinnene, og at minst 

halvparten av disse dagene må legges til første klasse. Det har kommet inn flere tilbakemeldinger om 

smidige måter å gjennomføre praksisopplæring for studenter som allerede jobber som lærere uten å 

ha godkjent lærerutdanning. Bla. ønsker man å erstatte praksis med veiledningsordninger på egen 

arbeidsplass. Prosjektgruppa mener på den ene siden at slike ordninger er problematiske fordi 

praksislærere/mentorer da gjerne ikke er habile til å foreta skikkethetsvurderinger og evt. vurdering 

av praksis til ikke bestått. På den andre siden kan slike ordninger, dersom de organiseres, 

gjennomføres og evalueres på skikkelig vis være interessante. Forutsatt at institusjoner i tilstrekkelig 

grad forholder seg til premisset om at utdanningen skal vurdere kompetanse og skikkethet, og at 

praksisstudiet ivaretar det, kan det finnes rammer for at UH-institusjoner utvikler opplegg som er 

tilpasset slike studenter. Da studentgruppen ved VU 1-4/master for grunnskolens trinn 1-4 allerede 

har erfaring med planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisning, bør innholdet i en praksis 

for disse studentene fokusere på flere sider ved arbeidet i grunnskolens trinn 1-4 og særlig legge vekt 

på de sidene av arbeidet som er spesielt for disse trinnene. Det er aller mest på første trinn 

særegenhetene ved undervisning for de yngste elevene i grunnskolen kommer frem. 

Prosjektgruppen mener derfor at deler av praksisopplæringen må være rettet mot det trinnet. 

Prosjektgruppens anbefaling:  

[1] I en utdanning som kvalifiserer lærere med annen lærerbakgrunn enten det er BLU/FLU/ALU/GLU 

5-10/MA-GLU 5-10/Lektor/PPU til arbeid i grunnskolens trinn 1-4 bør det være minst 20 dager 

veiledet og vurdert praksis. Halvparten av disse dagene bør være relatert til skolens første trinn. 
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D. Master 1-4, BLU: En mulig mastergrad i begynneropplæring for grunnskolens trinn 

1-4 med grunnlag i BLU 
På kort sikt eksisterer VU 1-4 allerede for BLU. Skal man tro framskrivningene i Lærermod 2016-2040 

vil det i 2040 kunne bli om lag 75000 utdannede barnehagelærere på 60000 pedagogstillinger, så en 

enkel og realistisk måte å løse lærermangelen i grunnskolen er å markedsføre og videreutvikle 

overgangsmulighetene fra BLU til grunnskolen. Men som det allerede er gjort rede for i avsnitt B. 

«Studiepoeng på bachelor- eller masternivå?» er det tungtveiende faglige innvendinger mot å 

videreføre den nåværende ordningen, især reist på møtet i UHR-lærerutdanning. En løsning som har 

langt større tilslutning er å etablere/tilpasse mastergradsløp for barnehagelærere som kvalifiserer for 

arbeid i grunnskolens trinn 1-4. Om dette etableres, bør man gjøre det i respekt for hva man krever 

av kompetanse i GLU 1-7. Kompetansenivået for undervisning i skolen bør være like høyt etter en 

Master 1-4, BLU som etter en MA-GLU 1-7 for at Master 1-4, BLU -kandidater skal kunne være like 

attraktive for arbeidsgivere, elever og foreldre som MA-GLU 1-7-kandidater. En 

barnehagelærerutdanning består ifølge Forskrift om rammeplan for barnehagelærerutdanning av 

180 studiepoeng. Dette er delt i 6 kunnskapsområder med integrert pedagogisk teori og praksis + 

forsterkning, fordypning og bacheloroppgave. 

Kunnskapsområde (KO) Minimum SP År 

Barns utvikling, lek og læring (BULL) 20 

1. og 2. år 

Samfunn, religion, livssyn og etikk (SRLE) 20 

Språk, tekst og matematikk (STM) 20 

Kunst, kultur og kreativitet (KKK) 20 

Natur, helse og bevegelse (NHB) 20 

Forsterkning av 1-2 KO 20 

Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid (LSU) 15 

3. år Fordypning 30 

Bacheloroppgave 15 

 

Det vil følgelig være svært ulikt fra institusjon til institusjon hvor mye av BLU som er direkte relevant i 

et masterløp som kan kvalifisere for undervisning i grunnskolens trinn 1-4, men man må anta at alle 

institusjoner har mer enn 15 studiepoeng i STM som er fordelt på norsk og matematikk, og derfor 

relevant i forhold til 30+30-premisset i en Master1-4, BLU selv om det også skal være integrert 

pedagogikk i STM. Men i prinsippet kan både Forsterkning, fordypning og bacheloroppgave være 

direkte relevante (til sammen 65 SP) forutsatt at valg fra institusjonen og enkeltstudenten tilpasses et 

løp som skal kvalifisere for stilling i skolen.  

Det ville være mulig å tenke seg at bachelornivået i VU 1-4 kunne tilbys som fordypning i BLU. 

Argument mot å gjøre det vil være at fordypningene som nå tilbys i BLU vanligvis enten 

representerer fordypning i områder som UH-institusjonene tilbyr en særegen kompetanse innen, 

eller at fordypningen utgjør et internasjonalt semester. Dersom UH-institusjonene tilbyr fordypninger 

som bidrar til å kvalifisere til grunnskolens trinn 1-4 vil det kunne være et sterkt mot-insitament mot 

internasjonalt semester, eller fordypninger som vil kunne være viktige for å utvikle barnehagen etter 

barnehagens premisser. Følgelig vil muligheter for å integrere VU 1-4 i BLU bidra til å uthule BLU. Da 

BLU er en utdanning som fokuserer på å kvalifisere for barnehagen, og heller ikke har karakterkrav 

for å komme inn, bør det kunne forventes at det trengs et tillegg eller interim på bachelornivå før 

man kan gå inn i Master 1-4, BLU. Fra dette resonnementet foreslår prosjektgruppen å kreve 15 SP 
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norsk og 15 SP matematikk etter fullført bachelorgrad som opptakskrav til Master. Det gir følgende 

modell: 

  Høst Vår 

Syklus 2 
(masternivå) 

5. år 15 SP vitenskapsteori og 
etikk; 15 SP Pedagogikk 
og elevkunnskap 

30 SP masteroppgave 

4. år 15 SP norsk for trinn 1-4 
på MA-nivå; 15 SP 
matematikk for trinn 1-4 
på MA-nivå 

15 SP 
begynneropplæring og 
15 SP Pedagogikk og 
elevkunnskap 

Interim 
15 SP norsk for trinn 1-4 på BA-nivå; 15 SP 
matematikk for trinn 1-4 på BA-nivå; To års 
yrkespraksis i barnehage. 

Syklus 1 
(bachelornivå) 

3. år BA LSU (15 SP); Fordypning (30 SP); BA-oppgave (15 SP) 

2. år BA BULL (20 SP); SRLE (20 SP); STM (20 SP); KKK (20 SP); 
NHB (20 SP); Forsterkning (20 SP) 1. år 

 

Delen som er markert rødt er den ordinære rammeplanstyrte barnehagelærerutdanningen (BLU). 

Delen som er markert med grønt er et eksempel på en master i begynneropplæring for GLU-

studenter (UiA). Høsten 4. år tilbys da «30 SP begynneropplæring» som del av master i 

begynneropplæring. De GLU-studentene som tar master i begynneropplæring ved UiA har allerede 

30 SP Matematikk og 30 SP Norsk i 2. og 3. semester. BLU-studentene vil etter denne modellen bare 

ha 20 SP STM i sin bachelor og 15 SP norsk og matematikk fra sitt interim. Det vil følgelig være 

nødvendig å spesifisere flere studiepoeng til norsk og matematikk for å ivareta 30+30 premisset. Det 

gjøres trolig best ved å opprette egne emner og tilpasse pensum, arbeidskrav og vurdering så Master 

1-4, BLU gir 15+15 SP norsk og matematikk på masternivå. Mye av undervisningen kan trolig gjøres 

sammen med master i begynneropplæring også her selv om emnene og vurderingen vil måtte bli noe 

forskjellige. 

De lærerne i trinn 1-4 som har bakgrunn i BLU+60 SP GLSM som inkluderer både norsk og 

matematikk vil kunne innpasse dette i en masterutdanning, dersom de ønsker å utvide sin utdanning 

til dette nivået, selv om altså vil beholde sin kvalifikasjon. 

Prosjektgruppens anbefaling: 

[1] Etter et visst tidspunkt bør ordningen med at 60 SP VU 1-4 kvalifiserer søkere med bakgrunn fra 

BLU til å undervise i grunnskolens trinn 1-4 avvikles, og erstattes med relevante masterløp. Søkere 

som allerede har kvalifisert seg gjennom en VU 1-4 bør få beholde sin kvalifikasjon også om de må 

søke ny jobb. Avviklingen av tilbudet må ikke ha tilbakevirkende kraft. 

[2] Opptak til en Master 1-4, BLU bør minimum forutsette 15 SP norsk og 15 SP matematikk som tas i 

et interim, etter fullført BLU, men før påbegynt master. 

[3] Kandidater med fullført BLU1-4-master må kunne spesifisere studiepoeng på sitt vitnemål som 

oppfyller 30+30-premisset, 30 SP norsk og 30 SP matematikk. 

[4] Som obligatorisk del av en Master 1-4, BLU må minst 20 dager veiledet og vurdert praksis i 1.-4. 

trinn inngå. Halvparten av disse dagene må være rettet mot arbeid i første klasse. 

[5] Det kan vurderes om det ville være faglige grunner for å forutsette at Master 1-4, BLU må være 

erfaringsbasert. I så fall opptak til studiet forutsette to års relevant yrkeserfaring, og man ville kunne 
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redusere masteren til 90 SP, man kunne mao. f. eks. ta bort andre mastersemester som er farget 

mørkegrønn i illustrasjonen (mer om dette under). 

[6] Åpning for ansettelse på trinn 1-4 for kandidater etter Master 1-4, BLU må inkorporeres i 

kompetanseforskriften. 

[7] Lærere som har 60 SP GLSM bør kunne innpasse disse i Master 1-4, BLU. 

 

E. Master 1-4, GLU 5-10: En mulig mastergrad i begynneropplæring for grunnskolens 

trinn 1-4 med grunnlag i GLU 5-10 (fireårig) 
Per i dag finnes det ingen overgangsordning fra GLU 5-10 (fireårig) eller MA-GLU 5-10 til 

grunnskolens trinn 1-4, så lærere med bakgrunn fra GLU 5-10/MA-GLU som ønsker å bli kvalifisert for 

trinn 1-4 må nå i prinsippet ta hele grunnutdanningen, MA-GLU 1-7, fra starten. Etter 

Utdanningsforbundets undersøkelse og prosjektgruppens erfaring er gruppen 5-10-lærere som 

ønsker å kvalifisere seg for jobb i trinn 1-4 liten. Dersom det enkelt lar seg gjøre bør regelverket og 

UH-institusjonene likevel gjøre det mulig for denne gruppen å kvalifisere seg for grunnskolens trinn 

1-4. Men iht. premisset om læreryrket som profesjon med master bør en kvalifisering, i hvert fall på 

sikt, ikke kunne skje uten at studenten har master. Dvs. dersom en lærer ikke har master fra før, bør 

vedkommende måtte ta master for å bli kvalifisert for et nytt nivå. I dette tilfellet har allerede 

kandidaten 240 SP. Man bør derfor på den ene siden vurdere om man kan unngå at et interim 

forutsetter studiepoeng før en mastergrad kan påbegynnes, da et samlet studieløp for denne 

gruppen allerede vil måtte bli 6 år og 360 SP i alt om master er 120 SP. På den andre siden må man 

ivareta forutsetningen om at læringsutbytter på masternivå må bygge på kompetanse tilegnet på 

bachelornivå. Følgelig vil det være aktuelt å legge inn samme interim for Master 1-4, GLU 5-10 som 

for Master 1-4, BLU.  

  Høst Vår 

Syklus 2 
(masternivå) 

6. år 15 SP vitenskapsteori og etikk; 15 SP 
Pedagogikk og elevkunnskap 

30 SP masteroppgave 

5. år 15 SP norsk for trinn 1-4 på MA-nivå; 
15 SP matematikk for trinn 1-4 på 
MA-nivå 

15 SP 
begynneropplæring og 
15 SP Pedagogikk og 
elevkunnskap 

Interim 
15 SP norsk for trinn 1-4 på BA-nivå; 15 SP matematikk for trinn 
1-4 på BA-nivå for søkere som ikke har dette i fagkretsen. 

Syklus 1 (4-årig 
profesjonsstudium) 

4. år Undervisningsfag III 60 SP, eventuelt to fag på 30 SP, hvorav ett 
kan være et skolerelevant fag på 30 SP 

3. år Pedagogikk og elevkunnskap 30 SP; Undervisningsfag II 30 SP 

2. år Pedagogikk og elevkunnskap 30 SP; Undervisningsfag I 60 SP; 
Undervisingsfag II 30 SP 1. år 

 

Prosjektgruppens anbefaling: 

[1] Det bør legges til rette for masterløp som kan kvalifisere søkere med GLU 5-10 (fireårig) til arbeid i 

trinn 1-4 (Master 1-4, GLU 5-10). 

[2] Opptak til en Master 1-4, GLU 5-10 bør minimum forutsette 15 SP norsk og 15 SP matematikk 

enten som del av grunnutdanningen eller etter grunnutdanningen, i et interim, før studenter kan ta 

studiepoeng på masternivå. 
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[3] Kandidater med fullført Master 1-4, GLU 5-10 må kunne spesifisere studiepoeng på sitt vitnemål 

som oppfyller 30+30-premisset (30 SP norsk og 30 SP matematikk). 

[4] Som obligatorisk del av en Master 1-4, GLU 5-10 bør det inngå minst 20 dager veiledet og vurdert 

praksis i 1.-4. klasse. Halvparten av disse dagene bør være rettet mot arbeid i første klasse. 

[5] Det kan vurderes om det ville være faglige grunner for å forutsette at Master 1-4, GLU 5-10 bør 

være erfaringsbasert. I så fall må kandidater ha to års relevant yrkeserfaring for å bli tatt opp, og det 

vil kunne være mulig å redusere løpet med opp til 30 SP, f. eks. andre semester på masternivå som er 

markert grønt i illustrasjonen over (mer om dette i avsnitt H). 

 

F. VU 1-4 for lærere som allerede har master 
Det finnes et økende antall lærere i sektoren med master, både med bakgrunn i lektor/PPU-

utdanning og med bakgrunn i ulike BLU-mastere. I fremtiden vil det også komme ut kandidater fra 

MA-GLU 5-10 med master. Disse oppfyller allerede premisset som ligger i at læreryrket nå er i ferd 

med å bli profesjon med master. Det vil derfor være rimelig å tenke at denne gruppen i fremtiden 

bør kunne kvalifisere seg til arbeid i grunnskolens trinn 1-4 gjennom en VU 1-4. Prosjektgruppen 

anbefaler derfor at 1-4VU videreføres/gjenopprettes for denne gruppen. For institusjoner som tilbyr 

Master 1-4, BLU og/eller Master 1-4, GLU  5-10 vil det kunne være relevant å benytte de samme 

emnene i VU 1-4 for lærere som allerede har master. 

Prosjektgruppens anbefaling: 

[1] Det bør legges til rette for VU 1-4 for lærere som allerede har relevant master (Master BLU/MA-

GLU 5-10/lektor/PPU) som kan kvalifisere til arbeid i grunnskolens trinn 1-4. 

[2] Dersom søkere allerede har relevant norsk og matematikk i fagkretsen bør opp til 15 SP i hvert fag 

innpasses. 

 [3] Som obligatorisk del av en VU 1-4 bør minst 20 dager veiledet og vurdert praksis i 1.-4.klasse 

inngå. Halvparten av disse dagene bør være rettet mot arbeid i første klasse. 

 

G. Oppbygning av 60 SP VU 1-4 
Det er prosjektgruppens anbefaling at ordningen med 60 SP videreutdanning som kvalifiserer 

barnehagelærere for grunnskolens trinn 1-4 avvikles på sikt. Men et tilbud om VU 1-4 vil altså 

fremdeles kunne være relevant for søkere som allerede har master (se F. VU 1-4 for lærere som 

allerede har master). Og selve undervisningsemnene i en 60 SP VU 1-4 vil kunne utgjøre sentrale 

deler av masterløp for andre lærere. I utforming av en VU 1-4 vil premisset om helhetlig pedagogisk 

arbeid og 30+30-premisset kunne stå i et spenningsforhold. Disse penningene kan, slik 

prosjektgruppen ser det, adressere gjennom to mulige modeller: 

1. Integrert modell forutsetter at VU 1-4 består av 30 SP norsk og 30 SP matematikk. 

Læringsutbyttebeskrivelser som ivaretar sentrale perspektiver på grunnskolens trinn 1-4 fra 

pedagogikkfaget må integreres tydelig i nasjonale retningslinjer. Likeledes må modellering av 

praksis gjennom praktisk-estetiske undervisningsformer defineres i læringsutbyttebeskrivelser. 

En mulig ulempe med en slik modell er at sentrale pedagogikkfaglige problemstillinger kan bli 

svakt behandlet eller utelatt om pedagogikk som fag ikke ta med. Bla. samarbeid med foreldrene 

og overgangsproblematikk mellom barnehage og skole. 
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Figur 4: Illustrasjon av integrert modell VU 1-4 (plausibel variant) 

1. Modulmodell – forutsetter at studenten har minimum 15 studiepoeng i norsk og/eller 

matematikk fra før, enten fra en tidligere utdanning eller fra et interim og at studenten setter 

sammen ulike moduler som UH-sektoren tilbyr til i alt 60 SP VU 1-4. Dersom VU 1-4 skal være 

tilgjengelig for alle de skisserte søkergruppene må det være mulig å ta minst fem ulike moduler: 

15 SP pedagogikk, 15 SP obligatorisk norsk for grunnskolens trinn 1-4, 15 SP obligatorisk 

matematikk for grunnskolens trinn 1-4, 15 SP norsk for søkere uten norsk i fagkretsen og 15 SP 

matematikk for søkere uten matematikk i fagkretsen. Man vil kunne forutsette at studenter med 

bakgrunn fra BLU vil ha 20 SP STM. STM består av både norsk, matematikk og pedagogikk, men 

ingen STM-fag prosjektgruppen kjenner til har mer enn 5 SP pedagogikk. Ut fra dette vil alle 

barnehagelærere allerede har til sammen mer enn 15 SP norsk og matematikk fra BLU. En modell 

som da gir 45 studiepoeng i norsk og matematikk vil kunne ivareta 30-30 premisset for denne 

gruppa innen en ramme på 60 SP i alt. Dersom studenter med bakgrunn fra GLU 5-10 

(fireårig)/MA-GLU 5-10/lektor/PPU mangler både norsk og matematikk i fagkretsen, vil 1-4VU 

måtte bli på 75 SP, og integrere en andre-modul både for norsk og matematikk. Forutsatt at en 

student bare kan ta 30 SP på ett semester, vil studenten i slike tilfeller trenge minst tre semestre 

for å fullføre VU 1-4. 

 

En modulmodell kan tegnes på mange måter, et hovedspørsmål er om pedagogikk bør legges på 

BA eller MA-nivå? I den første varianten legges dette på BA-nivå. Modellen er problematisk fordi 

den gir studenter svake forutsetninger for å studere norsk og matematikk på masternivå på 

vårsemesteret.  

 

 

Figur 5: Illustrasjon av modulmodellen (pedagogikk først) 

Varianten som er tegnet under tilbyr både obligatorisk norsk og obligatorisk matematikk på BA-

nivå for å sikre at perspektiver på disse fagene for trinn 1-4 ivaretas også på dette nivået. Det vil 
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også gi pedagogikk på masternivå til studenter som allerede har godt grunnlag i pedagogikk 

tilpasset andre nivå. 

 

 

Figur 6: Illustrasjon av modulmodell (pedagogikk sist) 

Dersom studenter med bakgrunn fra BLU eller GLU 5-10 (fireårig) skal ta master, vil de ha minst 60 SP 

pedagogikk i sitt grunnstudium, samtidig som de også vil få PEL som del av en master i 

begynneropplæring. På den måten vil pedagogikkfaget allerede være godt integrert i et masterløp. 

Følgelig vil man i masterløp for disse studentgruppene kunne operere med modulmodellen, med 

pedagogikk ivaretatt som mastergradsemne. En modulmodell vil også gi bedre plass for fag og 

fagdidaktikk i matematikk og norsk da pedagogikk ivaretas i dette PEL-faget. 

Prosjektgruppens anbefaling: 

[1] Dersom VU 1-4 skal videreføres som kvalifiserende for barnehagelærere til grunnskolens trinn 1-4 

mener et flertall i prosjektgruppen at integrert organisering er å foretrekke, mens et mindretall i 

prosjektgruppen anbefaler organisering etter en modulmodell, fortrinnsvis med pedagogikkfaget sist. 

[2] I mastergradsløp for søkere med BLU og GLU 5-10 (fireårig) vil det inngå emner i PEL. Følgelig vil 

løpet allerede være lagt opp for en modulmodell. 

[3] Dersom VU 1-4 bare skal tilbys søkere som allerede har master (Master BLU, MA-GLU 5-10, lektor, 

PPU) vil modulmodellen kunne være faglig å foretrekke for å kunne tilpasse utdanningen til søkeres 

bakgrunn. 

 

H. Bør Master 1-4, BLU og Master 1-4, GLU 5-10 være erfaringsbaserte? 
I fremtiden bør alle lærere i grunnskolen ha mastergrad, også dem som har bakgrunn fra en annen 

grunnutdanning enn MA-GLU 1-7, eksempelvis barnehagelærer eller grunnskolelærer 5-10 som har 

kvalifisert seg ved å ta relevant videreutdanning eller master. Vi har skissert hvordan masterløp som 

kvalifiserer for trinn 1-4 for lærere med bakgrunn i BLU og GLU 5-10 (fireårig) kan se ut i avsnitt D og 

E. Relevant erfaringsgrunnlag må tolkes vidt, erfaring som lærer for alle trinn i barnehage og skole. 

Slik vi ser det kan vi velge mellom tre alternative modeller for masterutdanning, hver med sine 

styrker og svakheter: 

• 90 SP erfaringsbasert master (med opptil 30 SP prekvalifisering i norsk og matematikk) – til 

sammen opptil 120 SP 

• 120 SP erfaringsbasert master (med opptil 30 SP prekvalifisering i norsk og matematikk) – til 

sammen opptil 150 SP 

• 120 SP regulær master (med opptil 30 SP prekvalifisering i norsk og matematikk) – til sammen 

opptil 150 SP 
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Prekvalifiseringen i norsk og matematikk er på bachelornivå. 

  

90 SP erfaringsbasert master (med 30 SP prekvalifisering i norsk og matematikk) – til sammen 120 

SP 

Følgende vil være styrker ved 90 SP erfaringsbasert master 

• Det vil være korteste vei til måloppnåelse, en mastergrad basert på barnehagelærerutdanning får 

samlet studietid på fem år. Basert på en fireårig grunnskolelærerutdanning, blir samlet studietid 

opptil seks år. 

• Det vil være den minst kostbare modellen både for studenter og dem som skal finansiere 

studietilbudet. 

• Et opptakskrav med krav om relevant yrkespraksis i barnehage eller skole basert på opprinnelig 

grunnutdanning vil redusere uhensiktsmessige studievalg hvor man søker om opptak på BLU ikke 

med målsetting om å jobbe i barnehage, men med målsetting om å omskoleres til å jobbe i 

grunnskolen. 

• Det vil styrke kvaliteten på læringsmiljøet at studentene har relevant yrkeserfaring før man 

starter en faglig fordypning i form av mastergrad 

Følgende vil kunne være svakheter ved 90 SP erfaringsbasert master 

• En 90 SP erfaringsbasert master vil ikke kvalifisere for opptak til PhD med mindre potensielle 

kandidater for PhD kan bygge ut graden med 30 SP f.eks. i form av mer omfattende 

masteroppgave. 

• Det må avklares om en slik utdanning vil kvalifisere for stilling som lektor 

I et videre arbeid med utdanning for å kvalifisere lærere for 1-4 trinn vil omfanget og nivået på 

utdanningen være avgjørende for stillingskategori og lønn. Vi viser til vedlegg 6 til hovedtariffavtalen 

i KS hvor det står følgende om stillingskoden 7965 Lektor: «Tilsatte i undervisningsstilling som har 

godkjent faglig og pedagogisk utdanning og godkjent mastergrad, hovedfagseksamen eller godkjent 

videreutdanning på hovedfags-/mastergradsnivå tilsvarende minst 5 års normert studietid (300 

studiepoeng/100 vekttall), innplasseres i stillingskode 7965 Lektor.» Vi antar at foruten den indre 

faglige motivasjonen for å jobbe i grunnskolens trinn 1-4, kan også ytre faktorer, som framtidig 

stillingskategori og lønnsbetingelser, påvirke motivasjonen til potensielle studenter.  

  

120 SP erfaringsbasert master (med opptil 30 SP prekvalifisering i norsk og matematikk) – til 

sammen opptil 150 SP 

Følgende vil være styrker ved 120 SP erfaringsbasert master 

• Det vil være flere studiepoeng til faglig fordypning i studieløpet. 

• 120 SP erfaringsbasert master vil (med enkelte begrensninger) kunne kvalifisere for opptak til 

PhD. 

• Krav om relevant yrkespraksis i barnehage eller skole basert på opprinnelig grunnutdanning vil 

redusere uhensiktsmessige studievalg hvor man søker om opptak på BLU uten mål om å jobbe i 

barnehage, men for å omskolere seg til jobbe grunnskolen. 

• Det vil styrke kvaliteten på læringsmiljøet at studentene har relevant yrkeserfaring før man 

starter en faglig fordypning i form av mastergrad 
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• En 120 SP master vil kvalifisere til lektorstilling i grunnskolen 

Følgende vil være svakheter ved 120 SP erfaringsbasert master 

• En 120 SP master er mer kostbar både for studenter og dem som skal finansiere studietilbudet 

enn en 90 SP erfaringsbasert master. En mastergrad basert på barnehagelærerutdanning får 

samlet studietid på fem og et halvt år. Basert på en fireårig grunnskolelærerutdanning, blir 

samlet studietid seks og et halvt år. 

  

120 SP regulær master (med inntil 30 SP prekvalifisering i norsk og matematikk) – til sammen 150 

SP 

Følgende vil være styrker ved 120 SP regulær master 

• I en master med 120 SP vil det være mer rom for faglig fordypning i studieløpet enn i en 90 SP 

master. 

• 120 SP regulær master vil kunne kvalifisere for opptak til PhD. 

• En 120 SP master vil kvalifisere til lektorstilling i grunnskolen 

Følgende vil kunne være svakheter med 120 SP regulær master  

• En 120 SP master er kostbar for både for studenter og dem som skal finansiere studietilbudet 

enn en 90 SP erfaringsbasert master. En mastergrad basert på barnehagelærerutdanning får 

samlet studietid på fem og et halvt år. Basert på en fireårig grunnskolelærerutdanning, blir 

samlet studietid seks og et halvt år. 

• Et opptakskrav uten krav om relevant yrkespraksis i barnehage eller skole basert på opprinnelig 

grunnutdanning vil tilrettelegge for uhensiktsmessige karrierevalg hvor man søker om opptak på 

BLU ikke med målsetting om å jobbe i barnehage, men med målsetting om å omskoleres til å 

jobbe i grunnskolen. 

 Prosjektgruppens anbefaling: 

[1] Erfaringsgrunnlag for eventuelle erfaringsbaserte mastere må tolkes vidt og omfatte erfaring fra 

arbeid som lærer for alle alderstrinn fra barnehage til vgs. 

[2] Dersom 30 SP prekvalifisering + 90 SP erfaringsbasert master (300 SP i alt, 90 på masternivå) kan 

kvalifisere til lektorstilling mener prosjektgruppen at denne løsningen er å foretrekke. Dersom det 

trengs 120 SP på masternivå foretrekker prosjektgruppen 120 SP erfaringsbasert master (330 SP i alt, 

120 på masternivå). Her vil det være mulig også for institusjoner å tilby begge varianter med stor og 

liten masteroppgave. 

[3] Spørsmål om innretning og stillingskategorier bør drøftes/utredes videre i samarbeid mellom 

UHR-lærerutdanning, profesjonen og arbeidsgiversiden. Utredningsgruppen har ikke hatt 

kompetanse og kapasitet til å behandle dette spørsmålet tilstrekkelig. 

[4] Om institusjoner selv skal velge hvilke(n) innretning(er) de vil ha på kvalifiserende masterløp, eller 

om dette skal harmoniseres på tvers av institusjoner f. eks. i nasjonale retningslinjer bør drøftes 

videre i UHR-lærerutdanning. 
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6. Løsninger på kortere og lenger sikt 
I tilsagnsbrevet ber UDIR om forslag til hvordan lærerutdanningene kan bidra til å løse utfordringene 

i skolen (1.-4), enten gjennom kortvarige tiltak (som tidsavgrenset skreddersøm innen EVU), eller 

gjennom mer varige tiltak (som justeringer av eksisterende utdanningsprogram eller utvikling av 

nye).  

I. Løsninger på kortere sikt 
[1] VU 1-4 bør på kort sikt videreføres og utvides slik at det ikke bare gjelder søkere med BLU, men 

også med andre lærerutdanninger (GLU 5-10/Lektor/PPU). 

[2] Man bør tydeliggjøre at det faglige innholdet i godkjent VU 1-4 må ivareta 30+30 premisset (30 SP 

norsk og 30 SP matematikk). 

[3] Man må tydeliggjøre at videreutdanningen må inneholde veiledet og vurdert praksis på minst 20 

dager i trinn 1-4, hvorav minst 10 dager er på første trinn. I studiet generelt og i praksisen spesielt må 

det foretas vurderinger av kompetanse og skikkethet. De som foretar vurderingen må være habile og 

ha kompetanse til å evt. kunne gi karakteren ikke bestått. 

J. Løsninger på lenger sikt 
[1] På lenger sikt bør alle som kvalifiseres som lærere i grunnskolen ha master. Følgelig må VU 1-4 

etter hvert (f. eks. etter 3-6 år) være forbeholdt studenter som allerede har master (BLU-master/MA-

GLU 5-10/Lektor/PPU), og videreføres bare for dem, mens dette ikke lenger kan kvalifisere søkere 

med 180 SP BLU eller GLU 5-10 (fireårig). De må fra det tidspunktet ta master for å bli kvalifisert. 

Denne endringen må ikke ha tilbakevirkende kraft, de som er kvalifisert når VU 1-4 tilbys lærere uten 

master må være kvalifisert videre, også etter at denne muligheten stenges for nye søkere. 

[2] Det bør legges til rette for masterløp for studenter med bakgrunn i BLU eller GLU 5-10 (fireårig). 

Søkere som ikke har minst 15 studiepoeng norsk eller matematikk i sin fagkrets fra før må ta dette i 

et interim på bachelornivå for å være kvalifisert til å ta emner i disse fagene på masternivå. 

[3] Det vil være mulig å tilby 90 SP erfaringsbasert master (opptil 120 inkl 30 SP prekvalifisering), 120 

SP erfaringsbasert master (opptil 150 inkl 30 SP prekvalifisering) og 120 SP regulær master (opptil 

150 inkl 30 SP prekvalifisering). Konsekvensene i forhold til stillingskategorier bør drøftes/utredes 

videre i samarbeid mellom UHR-lærerutdanning, profesjonen og arbeidsgiversiden. Prosjektgruppen 

foretrekker 90 SP erfaringsbasert master dersom kandidatene kan ansettes i stilling som lektor. 
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