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Framtidens skole

- I fremtidens skole må elevene både lære mer 

i det enkelte fag – og mer om å lære, 

kommunisere, samarbeide, delta, utforske og 

skape. Dette vil være fagovergripende 

kompetanse som knyttes direkte til faget.  

Sten Ludvigsen, 

Aftenposten 15.6.15

https://www.aftenposten.no/norge/i/4vXE/Ny-rapport-Dette-blir-viktig-i-fremtidens-skole
https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/utvalg-utreder-framtidens-skole/id732688/


Fagfornyelsen – hvor er vi?

 Fase 1 – utvikling av kjerneelementer
 Vedtatt juni 2018

 Fase 2 – utvikling av læreplaner
 Læreplangruppene har levert sine bidrag til UDIR

 Formell høring fra midten av mars-juni

 UDIR arbeider med:
 systematikk i og på tvers av læreplaner 

 språktesting 

 digitale løsninger + støtteressurser

 Revisjon av§3 i opplæringsloven (vurderingsforskriften) + 
utprøving av nye eksamensformer

 Eksamensgruppa (ledes av Sigrid Blömeke, CEMO, UiO)
 Kunnskapsgrunnlag

 Eksamenssystemet i sin helhet

 Tilbakemeldinger til læreplangruppene + Lied-utvalget &

Nordrum-utvalget

https://www.uv.uio.no/cemo/om/aktuelt/aktuelle-saker/2019/—-eksamen-faller-mellom-alle-stoler.html
https://www.liedutvalget.no/
https://www.opplaringslovutvalget.no/


Høringsutkast til nye læreplaner i fag kommer 18 mars –

hva er det som forsøkes å oppnå? 

https://www.regjeringen.no/no/dep/kd/org/styrer-rad-og-utvalg/utvalg-utreder-framtidens-skole/id732688/


Fagfornyelsen 

Fase 3 – implementering

Skolene og UH-sektoren forbereder seg

Desentralisert kompetanseutvikling 

Se også 

Utdanningsforbundet om 

Fornyelsen av fagene i skolen.

https://www.utdanningsforbundet.no/fylkeslag/nordland/nyheter/nyheter-2018/fagfornyelsen/
https://www.utdanningsforbundet.no/fylkeslag/nordland/nyheter/nyheter-2018/fagfornyelsen/


https://www.uv.uio.no/forskning/satsinger/fiks/


https://www.uv.uio.no/quint/
https://www.uv.uio.no/ils/studier/evu/vist-videobasert-etterudanning-lerere-osloskolen/


Videreutdanning: Veiledning og mentoring ved ILS 

– Les mer på www.uv.uio.no/ils

http://www.uv.uio.no/ils


Langtidsstrategier

Regjeringens mål med satsingen 

"Lærerløftet - på lag for 

kunnskapsskolen" er å skape en skole hvor 

elevene lærer mer.



UiO samarbeider med 125 partnerskoler, 

«Lærerutdanningen er samfunnets viktigste utdanning.

…Vi trenger mer universitet inn i skolene og mer skole inn i 

universitetet. Det er viktig å integrere den erfaringsbaserte, 

empiriske kunnskapen fra praksisfeltet med den 

forskningsbaserte, teoretiske kunnskapen fra universitetet.»

Ole Petter Ottersen 

tidligere rektor ved Universitetet i Oslo ved

«Partnerskap for framtiden»

Universitetsskolekonferansen 2014



– UiO har sammen med UiT gått foran i arbeidet med 

partnerskap mellom lærerutdanningene og 

skolesektoren.

– Deres utvikling av universitetsskolesamarbeidet 

gjennom flere år har hatt stor innvirkning på målene 

som er definert i vår langtidsstrategi for 

lærerutdanning

Det gleder oss å se skoler og skoleeiere som ser 

mulighetene som ligger i universitetsskolesamarbeidet 

også for elever og lærere

Les mer Feiring av UiOs nye universitetsskoler Statssekretær Atle Simonsen og

politisk rådgiver Kjartan Almenning 

fra Kunnskapsdepartementet. 

Foto: Jarli&Jordan/UiO.

Kunnskapsdepartementet:

https://www.uio.no/om/aktuelt/aktuelle-saker/2018/feiring-universitetsskoler.html


UiOs Lektorprogram

Et samarbeid mellom 5 fakulteter:

• Det humanistiske fakultet

• Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

• Det samfunnsvitenskapelige fakultet

• Det teologiske fakultet

• Det utdanningsvitenskapelige fakultet

https://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/index.html


5 studieretninger – 48 studieløp

• Engelsk

– 4 studieløp (f.eks. engelsk-nordisk)

• Fremmedspråk

– 15 studieløp (f.eks. tysk-historie)

• Kultur- og samfunnsfag

– 12 studieløp (f.eks. samfunnsfag-engelsk)

• Nordisk 

– 8 studieløp (f.eks. nordisk-religion og etikk)

• Realfag

– 9 studieløp (f.eks. fysikk-matematikk)



De mest populære studieløp i H18

Fag 1 (80 studiepoeng) Fag 2 (60 studiepoeng) Antall studenter

1. Engelsk Nordisk 34

2. Samfunnsfag Nordisk 25

3. Samfunnsfag Engelsk 24

4. Nordisk Samfunnsfag 20

5. Nordisk Historie 18

Fag 1 (80 studiepoeng) Fag 2 (60 studiepoeng) Antall studenter

1. Matematikk Fysikk 21

2. Matematikk Kjemi 12

286 studieplasser fordelt på 48 alternative studieløp i 

Lektorprogrammet



Opptakskrav: Fortsatt krav om 4 i 

matematikk

• Fra høsten 2016 ble det innført karakterkrav i 

matematikk for alle som ønsker å ta 

grunnskolelærerutdanning og 5-årig 

lektorutdanning i Norge.

• Generell studiekompetanse, 35 skolepoeng, 

karakter 3 i norsk og gjennomsnitt på 

karakter 4 i matematikk (1P og 2 P). 

• Har søker bestått programfag i matematikk 

(S1, S2, R1 eller R2) bortfaller karakterkravet

https://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/studieretninger/engelsk/opptak/


Opptakskrav i realfag for Lektorprogrammet

https://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/studieretninger/realfag/opptak/


UiO tilbyr forkurs

i matematikk 

• Et tilbud til alle søkere med karaktersnitt 3.00-3,99 i 

matematikk 

• Påmelding gjennom Samordnet opptak

• Gjennomføres om sommeren

• Nasjonal prøve, 5 t, i starten av august (lages av UDIR)

• De som er kvalifiserte søkere vil bli gitt et betinget opptak 

under forutsetning av at de består prøven

• Forkurset baserer seg på læreplaner fra fellesfaget i 

matematikk (1P+2P) fra videregående opplæring. Sentrale 

temaer under forkurset er statistikk, sannsynlighet, tall og 

algebra, økonomi, geometri og funksjoner.

https://www.uio.no/studier/emner/uv/ils/FORGLU/


Bachelor

grad

3 år

Master 

2 år

PPU

1 år

Lektorutdanning

5 år

6 års studier = Lektor 5 års studier = Lektor

Fra og med 2014Fra og med 2019

Integrert

Betyr at 

profesjonsfaget + 

praksis

tas over flere år

samtidig med 

fagstudier 

istedenfor som en 

årsenhet

2 veier til å bli lærer ved UiO



Studiestart – 1.år i Lektorprogrammet

• Satser på en faglig motiverende uke, 

bevisstgjøre studentene på at de starter et 

profesjonsløp



PROMO: Profesjonsrettet mentorordning 

for lektorstudenter

https://www.uio.no/studier/program/lektorprogrammet/promo/


Studiemodell for humsam-fagene

10 Masteroppgave 30 5

9 Fag/fagdid 1 (10 

stp)

Fag/fagdid 1 (10 stp) Fag/fagdid 1 (10 

sp)

8 Fag/fagdid 1 (10 

stp)

Fag/fagdid 1 (10 stp) Fag/fagdid 1 (10 

stp)

4

7 Profesjonsfag (30 stp.)

6 Fag 1 (10 stp.) Profesjonsfag (20 stp.) 3

5 Fag 1 (10 stp.) Fag 1 (10 stp.) Fag 1 (10 stp.)

4 Fag 1 (10 stp.) Fag 1 (10 stp.) Fag 1 (10 stp.) 2

3 Ex.Phil (10 stp.) Fag 1 (10 stp.) PROF1015 (10 

stp.)

2 Fag 2 (10 stp.) Fag 2 (10 stp.) Fag 2 (10 stp.) 1

1 Fag 2 (10 stp.) Fag 2 (10 stp.) Fag 2 (10 stp.)

15

25

45
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Å utvikle lærende lærere

Et integrert profesjonsfag

Pedagogikk Fagdidaktikk Praksis



Faglig fordypning i forskningsfronten

http://www.mn.uio.no/fysikk/forskning/prosjekter/relekvant/


Tverrfaglig fordypning og samarbeid

http://www.uv.uio.no/ils/om/aktuelt/aktuelle-saker/2015/barekraftig-utvikling-i-lererutdanningen.html


Nye oppgavetyper limer sammen 

læringsprosesser på campus og i skolen 

• 10.sem. Masteroppgaven

• 9.sem. Analyse- og 

forskningspraksis

• 7.sem. FoU-oppgave

• 6.sem. Semesteroppgave + 

Videocaseeksamen

• 3.sem. Praksisanalyse

Underveis 

lærer 

studentene 

forsknings-

metodologi 

som er 

grunnleggende 

for 

lærerprofesjonen



Ytring fra tidligere student:

FoU-oppgaven har gitt meg god innsikt i hvordan 

jeg som lærer kan forbedre min vurderingspraksis. 

Jeg har en bredere forståelse for hvordan elever 

kan oppleve tilbakemeldinger ulikt, og på hvilken 

måte jeg kan forbedre mine tilbakemeldinger på 

grunnlag av den responsen jeg fikk 

(Rapport - naturfagdidaktikk). 



Vår målsetning:

Å utdanne godt kvalifiserte lektorer for framtidens skole

Spørsmål? Send meg gjerne en epost:

Kirsti Engelien: k.l.engelien@ils.uio

mailto:k.l.engelien@ils.uio

