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Fagfornyelsen – siste høring 
 
 
Høringssvar fra Musikk i Skolen 
Ulrika Bergroth-Plur, daglig leder 
 
Dato: 18.06.2019 
 
 
1. Uttrykker læreplanen tydelig det viktigste alle elevene skal lære? 
Delvis enig 
Kommentar: Stort sett ja. Vi har imidlertid noen kommentarer: 

Under «Fagets relevans»: 

«(…)Faget setter elevene i stand til å delta i musikk i skolen og i et livsløpsperspektiv og gir barnet 
forsterket mulighet for personlig utvikling, læring og vekst. (bl.a. med henvisning til boken Musikk og 
hjernen av Are Brean og Geir Olve Skeie). (…) Musikkfaget forbereder elevene på et moderne 
arbeidsliv som stiller krav til praktiske og estetiske ferdigheter, kreativitet, sosial samhandling, 
inkludering og emosjonell kompetanse. 

Under kjerneelementene: 

Vi er stort sett enige i fagets kjerneelementer. Her er imidlertid noen innspill: 

Utøve musikk. Konkret innspill: Kjerneelementet utøve musikk legger vekt på elevenes aktive 
deltakelse med stemme, kropp og instrumenter i samspill, fremføring, utforsking og lytting, og i ulike 
musikalske uttrykk og sjangre. 

Lage musikk. Konkret innspill: Elevene skal få erfaring med og opplæring i ulike måter å lage musikk 
på og bli i stand til å ta i bruk ulike komposisjonsteknikker,» notasjonssystemer, verktøy og metoder. 

Oppleve musikk. (…)Kunnskap om og kjennskap til musikk og musikalske virkemidler er 
utgangspunktet for en reflektert og utforskende tilnærming til musikkopplevelsen – både alene og 
sammen med andre. 

Kulturforståelse 
Her savner vi sjangerbegrepet. Den kulturen vi er en del av, bygger på tidligere tider samtidig som vi 
definerer og er del av det som er dagens kulturuttrykk. Ulike musikksjangre har vært, og er, del av 
det som utgjør ulike kulturer. Musikken er med på å gi et helhetlig bilde av samfunn til alle tider. 

Hva som til syvende og sist blir oppfattet som viktig i læreplanen blir imidlertid subjektivt, da 
lærernes bakgrunn, kompetanse og ikke minst også egeninteresse påvirker hvor tyngdepunktet 
kommer til å ligge. Kjerneelementene er beskrevet såpass bredt at det meste bør kunne plasseres 
under noen av elementene. 

  



2 
Musikk i Skolen – Høringssvar fagfornyelsen 18.06.2019 

2. Gir læreplanen tilstrekkelig handlingsrom for skolen og lærerne? 
Delvis enig 
Kommentar: Ja, det mener vi. 

De verdier og prinsipper for faget som er foreslått gir et godt utgangspunkt for skolen til å skape en 
god musikkundervisning. Målene er også vide og gir anledning for læreren til å tilpasse 
undervisningen til behovene. 

Som styringsdokument for lærerne kan man si at den nye læreplanen for musikk, som den nå 
foreligger, verken er bedre eller dårligere enn dagens. 

Det er imidlertid andre faktorer enn verdigrunnlag og kompetansemål som i hovedsak styrer om 
musikkundervisningen blir god, og om den nye læreplanen i musikk gjennomføres og oppnår de 
resultater man ønsker - eller ikke. De viktigste faktorene er: 

• lærerens kompetanse og trygghet til å undervise i og bruke kunstneriske læringsformer 
• gruppestørrelsen (musikkfaget er helt avhengig av å ha gruppestørrelser på maks 15 

personer. Realistisk sannhet= å lære ut instrumentspill med 30 i klassen er ofte en prøvende 
opplevelse som kan skape aversjon mot selve faget hos elevene) 

• timetall (Realistisk sannhet = med én time per uke kan ikke læreplanen i denne formen 
oppfylles som tenkt!) 

• organisering av undervisning (musikk er et ferdighetsfag som trenger kontinuitet for at 
kroppens muskelminne skal få fungere. Derfor er f eks periodeundervisning med måneds- 
eller årelange pauser uheldig) 

• elevmassen (og tilgang til assisterende lærere/assistenter ved behov) 
• lokale (egnet musikkrom) 
• tilgjengelig utstyr, instrumenter, nettilgang og dataprogrammer (vilje av skolen til å gi 

musikkfaget et budsjett som er til å leve med) 

3. Gir læreplanen rom for en aktiv og medvirkende elev slik eleven er beskrevet i overordnet del?  
Delvis enig 
 
Kommentar: Læreplanen gir rom for det. Virkeligheten ser dessverre en annen ut. Med dagens 
gruppestørrelse og begrenset tilgang til nødvendig lærerkompetanse, læremidler, utstyr og rom, blir 
læreplanens intensjon om aktive og medvirkende elever dessverre vanskelig å innfri i musikkfaget. 
Musikk burde være et fag som i hovedsak er nettopp medvirkende og aktiviserende. En grunn til at 
disse delene av læreplanen likevel ikke har fokus i hverdagen er fordi rammebetingelsene ikke 
oppfylles. 
 
4. Er verdigrunnlaget i overordnet del tydelig reflektert i læreplanen?  
Delvis uenig 
 
Kommentar: Nei, vi mener at den ikke gjør det i tilstrekkelig grad. På generelt grunnlag mener vi at 
læreplanen i musikk i for liten grad ivaretar et bredt kunnskapssyn. Musikkens rolle innenfor skolens 
dannende oppdrag blir underkommunisert. 
Læreplanen i musikk har, naturlig nok, stort fokus på kompetanse som elevene kan nyttiggjøre seg 
innenfor faget. Vi savner anerkjennelsen av musikkens grunnleggende betydning for menneskers 
helse, utvikling og læring. Forskning peker på at sang og felles musisering har positiv effekt på 
kognitive prosesser, språkinnlæring, hukommelse, motivasjon og psykisk helse, og omfattende 
hjerneforskning viser musikkens hjerneendrende egenskaper. 
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Musikk som unik uttrykksform, et globalt språk er heller ikke tatt med. Her ligger en kompetanse som 
vi trenger i stadig større grad. Dette bør synliggjøres i læreplanen. 

I avsnitt 1.4 i overordnet del beskrives omfattende hvordan skapende læringsprosesser skal bidra til 
både egen utvikling, men også samfunnsutvikling. Vi skulle ønske at man i verdiene for musikkfaget 
skulle gjenta og i enda høyere grad tydeliggjøre disse målene, men spesifikt relatert til musikkfaget. 
Det er viktig å synliggjøre i fagplanen nettopp musikkens funksjon for mennesket, skolen og 
samfunnet. Man kunne i betydelig høyere grad nevne fagets og musikkens rolle fra et rent 
samfunnsøkonomisk perspektiv. Det er viktig å forstå at det å lære musikk kan få samfunnseffekter 
langt utenfor det rent personlige. Det er i musikkfaget også viktig å beskrive at musikkens rolle i 
samfunnet kan relateres både til helse, generell trivsel, forebygging av sykefravær og konkret brukes 
i behandlingsformer. Det er i tillegg vesentlig å presentere musikken som en ren kulturindustri med 
stor økonomisk konsekvens og potensial. 

Under avsnittet «verdier og prinsipper» for faget foreslår vi: «Gjennom musikkfaget skapes en videre 
forståelse for musikkens rolle og verdi både fra enkelt individets og samfunnets perspektiv.» 

Vi mener i tillegg at det er mangler i læreplanen mtp verdigrunnlaget, bl.a. under temaet Demokrati 
og medvirkning, pkt. 1.6 i overordnet del, og under pkt 1.5, Respekt for naturen og miljøbevissthet. 
Musikkfaget kan utgjøre et helt sentralt undervisningsverktøy i undervisningen innenfor disse 
fagområdene/problemstillingene. I et moderne samfunn og i media brukes nettopp musikk aktivt 
både som en påvirkningskraft for å forme opinion og for å skape forandring. Vi opplever det da som 
merkelig at disse to tverrfaglige temaene er fjernet fra det nye forslaget til læreplan i musikk. 

5. Er det en god sammenheng mellom de ulike delene i læreplanen i dette faget?  
Helt enig 
Kommentar: Ja. Det er en logisk fortgang og kontinuitet hvordan faget er presentert, og hvordan det 
utvikler seg gjennom kompetansemålene mellom trinnene. Vi mener fortsatt (som nevnt i tidligere 
høringsinnspill til Udir) at koblingen til de grunnleggende ferdighetene oppleves som påklistret og 
uorganisk. Det hadde vært mer hensiktsmessig å snu på beskrivelsen, slik at man tar utgangspunkt i 
musikkfaget, for å så definere hvilke grunnleggende ferdigheter det er naturlig og hensiktsmessig å 
bruke for å undervise musikkfaget på best måte – og ikke omvendt. 
 
6. Har læreplanen et realistisk omfang sett opp mot timetallet i faget?  
Helt uenig 
Kommentar: Nei. Vi mener at det er urealistisk å tro at læreplanen med nåværende timetall og i det 
omfang som beskrives i forslaget, kan gjennomføres på en god måte. Musikkfaget er et av de få 
fagene på skolen som utfordrer både læreren og elevene på et helt personlig plan. Å vise frem seg 
selv og sin personlighet gjennom å synge, eller å spille på et instrument krever mot, tillit og trygghet. 
Dette er ikke noe som kan trylles frem, men oppstår som en konsekvens av et godt, tillitsfullt og trygt 
læringsmiljø i klassen og gjennom en kontinuerlig prosess over tid. Dersom man skal oppfylle 
læreplanen og de målsetninger som er formulert, krever musikkfaget langt mer tid enn vanlige 
akademiske fag som ikke krever tilsvarende sårbare «blottleggelse». Ergo, må man enten senke 
ambisjonsnivået for kompetansemålene og faginnholdets omfang, eller så må man akseptere at noen 
kompetansemål ikke blir oppfylt. Det er imidlertid svært demotiverende for en lærer å konstant 
oppleve å ikke strekke til og ikke oppfylle fagets målsetting. Dette gir ikke noe godt utgangspunkt for 
motiverende undervisning. 

I Finland tok man, ved den siste læreplanfornyelsen (LP 2016), konsekvensen av nettopp denne 
problemstillingen, og valgte å utvide antall timer for musikkfaget. Dette ble gjort nettopp for å kunne 
oppfylle et minimum av kompetansemålene på en forsvarlig måte. 
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 Å innføre delingstimer kan, som tidligere nevnt, være én løsning på denne utfordringen. 

7. Legger læreplanen til rette for dybdelæring?  
Delvis uenig 
 
Kommentar: Ikke i tilstrekkelig høy grad. Signaler vi har fått fra lærere, er at man ønsker seg få og 
vide kompetansemål, sammenheng mellom trinnene og en åpen nok læreplan slik at læreren kan 
planlegge tidsbruk og progresjon selv. NB! Dette gjelder imidlertid primært for musikklæreren med 
formell og/eller omfattende nok fagutdannelse, og som selv er i stand til å planlegge hvor lang tid 
prosessene tar og i hvilken rekkefølge fagområdene bør undervises. For lærerne med ingen eller 
svært lite fagutdannelse, blir den åpne læreplanen med vide og få kompetansemål problematisk og 
til dels uforsvarlig. Her blir undervisningen i høy grad tilfeldig, lite kongruent og med lite systematisk 
progresjon. At undervisningen – også etter fagfornyelsen – dessverre kommer til å bli så sprikende og 
på ulikt kvalitetsnivå er et demokratisk problem, ikke bare for den enkelte elev, men for skolene, 
landets kommuner og for det norske samfunn. 

Dybdelæring må også, som nevnt, ses i relasjon til timeantall og gruppestørrelse. Grupper på 30 
elever gir store utfordringer for dybdelæring i instrumentspill, komposisjon eller andre musiske 
prosesser. 

Vi savner i tillegg en progresjon som ivaretar musikalske ferdigheter knyttet opp mot kvalitet. Eleven 
bør få mulighet for å ikke å bare lære seg å holde i en gitar, men faktisk få lære å spille 3-4 akkorder, 
og helst også satt inn i et system – i en sang! Så, påfølgende år, også lære seg noen flere akkorder. 
Man bør derfor formulere en forventning til progresjon som er relatert til selve håndverket, til å 
musisere. 

Slik bør eleven også få lære å synge med større kvalitetsbevissthet. Målet bør ikke kun være å gi 
barnet anledning til å synge. Også sangen må forventes å være relatert til en progresjon og en 
utvikling. Denne kvalitetsprogresjon relatert til musikalske ferdigheter bør synliggjøres tydeligere i 
læreplanen. 

8. Er språket i læreplanen klart og tydelig?  
Helt enig 
Kommentar: Ja, språket er enkelt nok til å forstå. 
 
9. Er samisk innhold godt ivaretatt i læreplanen?  
Helt enig 
Kommentar: Ja, det mener vi. Vi stiller imidlertid spørsmål ved om læreren virkelig har kompetanse 
til å lære bort hvordan man joiker? Vi tror at det er få lærere, også av dem som har formell 
kompetanse, som har fått lære seg å joike i utdanningen og som derved føler at de er i stand til å 
lære dette videre til andre. Å undervise i joik forutsetter, med stor sannsynlighet, eksternt 
støttemateriell som kan hjelpe læreren i undervisningen. 
 
10. Er de tverrfaglige temaene integrert i læreplanen på en måte som er relevant for faget?  
Helt uenig 
Kommentar: Nei. Som tidligere nevnt mener vi at alle de tre tverrfaglige temaene bør inngå i 
læreplanen i musikk. Dette er helt essensielt! 

Fra at alle de tre tverrfaglige temaene var del av musikkfaget, er dette nå redusert til kun ett: 
Folkehelse og livsmestring, hvor vi mener faget selvsagt har en helt naturlig plass. 
Vi er som nevnt imidlertid forundret over at man fjernet de to tverrfaglige temaene Demokrati og 
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medborgerskap og Bærekraftig utvikling fra faget. Musikk er en uttrykksform med stor 
påvirkningskraft. Musikk kan skape engasjement, mane til handling, vekke begeistring, skape 
samhold og gi trøst. Det er en kommunikasjonsform som mennesker uten samme språk kan 
gjenkjenne og forstå. 

Musikk brukes i medier, på sosiale medier, i nyheter og i kampanjer allerede aktivt i forbindelse med 
disse temaene. Musikk har dessuten sterke historiske røtter som verktøy for å oppnå forandring, 
engasjement og politisk aktivisme. 

Andre særskilte temaer som har vært omtalt i media er arbeidsrettigheter og fagorganisering, 
grensesetting, seksuell trakassering og nettvett. Er disse temaene tilstrekkelige ivaretatt i 
musikkfaget?  Musikk er et språk som kan omfatte alle disse temaene. 

11. Legger læreplanen godt til rette for å ivareta de yngste barnas læring og utvikling?  
Delvis enig 
Kommentar: Både og. Vi mener at målsetningene for de lavere trinnene er realistiske og godt 
formulert. Vi skulle imidlertid ønske at sang ble løftet opp som et helt eget punkt i 
kompetansemålene for alle trinn i hvert fall i barneskolen, men helst i hele grunnskolen. Sang er en 
svært viktig uttrykksform som i betydelig høyere grad enn f eks instrumentspill følger de fleste 
mennesker gjennom livets ulike faser. Sang har dessuten en betydelig verdi for hele den kulturelle 
plattformen for landet. Å sikre at Norge også i fremtiden er et folk som tør å synge, og som har et 
fellesrepertoar, er derfor en viktig oppgave for skolen. Når ordet sang fjernes både fra overordnet del 
og fra andre fagplaner der sang hadde vært et naturlig verktøy (som f eks i norskundervisningen) ser 
vi en reell nedprioritering. Dersom ikke sang engang i musikkfaget gir nok tyngde, er vi redde for at 
sangen kommer til å svekkes alvorlig over tid. 

Vi har allerede indikasjoner på at sangen svekkes i norsk skole. Dette har vi sett i vår kontakt med 
skoler gjennom vårt skoleutviklingsprogram «Syngende skole». Mange lærere, også fagutdannede 
musikklærere, opplever i dag reell «stemmeskam» og velger derfor bort å synge med elevene. Dette 
til fordel for andre, mer passive aktiviteter som f eks musikklytting på Youtube. Vi mener at man i 
læreplanen i musikk må våge å trekke fram enkelte deler av faget spesifikt, og mener at det bør 
vurderes å gi sangen et helt eget kulepunkt i kompetansemålene på alle trinn.   

12. Legger læreplanen godt til rette for tilpasset opplæring?  
Helt enig 
Kommentar: Ja, det mener vi at den gjør. Men, igjen: rammefaktorer som gruppestørrelsen og 
lærerens kompetanse er helt avgjørende. 
 
13. Legger læreplanen til rette for god progresjon i faget?  
Helt enig 
Kommentar: Ja, stort sett gjør den det. Med så generelt formulerte kompetansemål kan det 
imidlertid være vanskelig for en ikke fagkompetent lærer å være i stand til å definere graden av 
progresjon/omfanget av forventet utvikling hos eleven. Det er imidlertid bra at det i delen om 
underveisvurdering er spesifisert at elevene skal kunne vise kompetanse på både 8, 9 og 10 trinn. Det 
kan påvirke skolen til å sikre at det organiseres musikk som fag alle disse årene, og at man ikke 
konsentrerer undervisningen for mye. Musikk som mestringsfag trenger kontinuitet og trening over 
tid. 
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14. Vil tekstene om underveis- og standpunktvurdering fungere som en god støtte i 
vurderingsarbeidet?  
Delvis enig 
Kommentar: Til en viss grad. Vi skulle imidlertid ønske noe mer spesifikke rammer for både 
underveis- og standpunktvurderingen. Å gi lærerne et mer konkret verktøy å gjøre vurderingen etter 
kan bidra til bedre progresjon mellom trinnene, høyere kvalitetsbevissthet for faget og tydeligere 
forventninger hos både lærer og elev. 
 
15. Er læreplanen tilstrekkelig framtidsrettet?  
Delvis uenig 
Kommentar: Nei. Vi mener at planen i overraskende høy grad ligner på dem gamle planen, og at man 
nok ikke har vært klar for å forandre innholdet så overgripende som musikkfaget kunne trenge. 
Samfunnet forandres i rask takt og den musikkverden som barn og unge er en del av i dag forandres 
enda raskere. Det er selvsagt en balansegang mellom å avspeile dagen i dag og å overlevere en 
tradisjon og et kulturelt fundament som bygger på en plattform skapt gjennom desennier og kanskje 
mer enn hundre år. Samtidig bør musikkfaget ikke oppleves som et sementert eller lite relevant fag 
for målgruppen, men oppleves av de unge som noe som de lever med og kjenner seg igjen i og 
ønsker å ta i bruk her og nå. 

Vi mener likevel at en form for hybrid mellom gammelt og nytt, slik den nye foreslåtte planen 
fremstår, kanskje likevel er riktig løsning akkurat nå? I fremtiden trenger man en mer fremtidsrettet 
plan, men det forutsetter at det finnes kompetente lærere som er i stand til å sette den ut i livet. Den 
lærerandelen er ikke høy nok per i dag. 

16. Legger læreplanen til rette for at elevene utvikler faglig kompetanse som forbereder dem på 
videre utdanning og/eller samfunns- og arbeidsliv?  
Delvis uenig 
Kommentar: Nei. Dersom læreplanens innhold og kompetansemål gjennomføres i sin helhet slik den 
fremstår så, ja. Det er imidlertid lite trolig at læreplanen, med de rammevilkorene som faget ellers 
har, kan gjennomføres etter intensjonen. Derfor kan man heller ikke si at læreplanen legger til rette 
for dette. De elever som ønsker å ta videreutdanning eller bruke musikken mer profesjonelt, kommer 
nok fortsatt til å være helt avhengig av å innhente tilleggskompetanse og støtte gjennom andre 
kilder. 
17. Fagene i grunnskolen har kompetansemål etter ulike trinn. Har du synspunkt på dette? 
Kommentar: Nei. Hvert fag må selv definere hva man mener er mest hensiktsmessig. 
 
18. Tekstene "Fagets relevans" og "verdier og prinsipper" skal skrives sammen til én tekst i de 
endelige læreplanene. Hvilket innhold i de to tekstene mener du det er viktig å ta videre i den 
sammenskrevne teksten? 
 
Kommentar: Det er noe med nivåene for disse to avsnittene som oppleves som uklare. I stedet for 
«fagets relevans» (som egentlig er en ganske ullen benevnelse) kunne man kanskje ha kalt det så 
enkelt som «Målsetning med faget». Under dette kunne man så ha underdelt i «for mennesket» og 
«for samfunnet». Alternativt beskrevet denne to-delthet i selve teksten. Det viktigste er at det 
kommer frem at musikken påvirker enkelt mennesket på forskjellige måter og gjennom forskjellige 
prosesser. Dette får så konsekvenser også for samfunnet. I tillegg bør man nevne hvilke metoder og 
verktøy som da kan brukes for å oppnå disse forandringene.   

Den eksisterende teksten i disse to avsnittene er imidlertid bra, og målsetningene her bør egentlig 
bevares i størst mulig grad. Det er viktig at lærerne har en tekst de kan lene seg mot i forbindelse 
med også interne legitimeringsprosesser på skolen. I tillegg kan tekstene siteres i offentlige debatter 
og når man beskriver fagets betydning fra et mer overordnet perspektiv. 
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19. I læreplanene er det kompetansemål etter 2. trinn i noen fag, og etter 4. trinn i andre fag. Er 
det på lengre sikt en god løsning også å lage kompetansemål etter 1. trinn, for å få til en god 
begynneropplæring og bedre overgang mellom barnehage og skole?  
 
Kommentar: Det er alltid et dilemma med kompetansemål og vurdering av estetiske fag! Å ene siden 
må man anerkjenne at kunstneriske uttrykk og prosesser ikke kan måles etter en ensrettet nasjonal 
standard, men alltid baseres på subjektivitet og skjønn. Samtidig ser vi at det trenges enkelte rammer 
som hjelper læreren – spesielt læreren uten formell kompetanse – til å strukturere undervisningen 
og sikre at elevene får lære seg det de har krav på. Og at dette ikke varierer for mye fra skole til 
skole. Vi skulle ønske at kompetansemålene i høyere grad kunne formuleres som rammer for 
undervisningen, heller enn grunnlag for vurdering. Musikkfagets grunnverdier kan og bør ikke 
vurderes i form av mål eller karakter, men måloppnåelsen og faktiske resultater bør synliggjøres og 
måles gjennom graden av aktiv medvirkning hos eleven, lyst til å ta initiativ og til hver enkelt elevs 
faglige progresjon.  Dersom man legger opp til eksamensordning for faget bør denne type vurdering 
legges som grunn, ikke en tradisjonell akademisk tilnærming. 

Samtidig: For å sikre at undervisningen ikke blir for tilfeldig tror vi at det er nødvendig med 
kompetansemål.  Jo tydeligere man er med forventninger, jo enklere blir hverdagen for læreren (og 
for den kanskje ufaglærte vikaren!). Dersom man velger å innføre kompetansemål allerede etter 1. 
trinn bør man imidlertid sikre at målene her er knyttet opp mot hvilke aktiviteter som hvert barn skal 
ha tilgang til gjennom undervisningen – ikke at barnet skal vurderes på innsatsen! Lek i forbindelse 
med musisering og læring må stå helt sentralt jo yngre barna er. 

20. Legger læreplanen for faget til rette for en praktisk opplæring?  
Delvis enig 
Kommentar: Ja, men også nei! Som tidligere nevnt: Fagets beskrivelse begrenser ikke undervisningen 
til bare teoretisk tilnærming. Praktisk opplæring og undervisning er omfattende nevnt. Men, dersom 
rammebetingelsene ikke legger til rette for dette så kommer praktisk opplæring likevel ikke til å skje 
som ønsket. Vi vet allerede i dag at mye av musikkundervisningen foregår som passiv opplevelse i 
form av musikklytting, quiz og video på sosiale medier. For å snu denne trend må man sikre at 
forutsetningen for praktisk musikkutøving, - musikkskaping og – opplevelse foreligger. 

Herunder (nok en gang): Delingstimer, høyere timeantall, egnet undervisningsrom, nok  og riktig 
utstyr og instrumenter, kompetente lærere. 

21. Har du andre kommentarer eller forslag til endringer? 
 
Kommentar: 

• På et eller annet sted i læreplanen bør man kunne nevne at prosesser igangsatt i musikkfaget 
kan ha betydelig effekt også på læring i andre fag. Sang og musikk bør kunne være en 
gjennomgående arbeidsramme i alle fag knyttet til alle alderstrinn. Dette gjelder ikke kun når 
man arbeider med de tverrfaglige temaene. Det bør nevnes på generelt grunnlag at musikk 
som metode er et effektivt verktøy for læring også i andre fag. For at disse prosessene skal 
kunne foregå, er eleven avhengig av å få tilgang til/lære seg verktøyene til å bruke musikk 
både bredt og fleksibelt. Dette bør skje i musikktimene. 

• Vi tror at det er viktig å tydeligere definere instrumentspill også for ungdomsskolen, ellers 
kan undervisningen lett blir for teoretisk og praktisk musikkutøving nedprioriteres. 



8 
Musikk i Skolen – Høringssvar fagfornyelsen 18.06.2019 

• Nok en kommentar om vurdering: Vi mener at man bør vurdere å gi musikkfaget mulighet til 
å vurdere etter innsats. Per i dag er det kun kroppsøving som har denne muligheten, men vi 
mener at musikk også kvalifiserer for en slik ordning. Musisering og sang er veldig personlig, 
og kvalitet i den sammenhengen bør ses i sammenheng med innsats, ikke med hvilke 
forutsetninger man er født med. Man bør også ta hensyn til at mye av instrumentspill 
påvirkes av medfødte motoriske evner. Det samme gjelder sangstemmen. Eleven bør derfor 
kunne vurderes ut ifra sitt eget potensiale, og evne til å utvikles/aktivt arbeide. Å definere 
kvalitet gjennom definerte nasjonale skalaer er derfor lite hensiktsmessig i denne 
sammenhengen. 

• Nok en kommentar om sangens posisjon i læreplanen: Vi støtter her Krafttak for sangs 
høringssvar (Jarle Flemvaag): 

• «Siden sang er tatt ut av både den overordnede læreplanen og læreplanen for norsk er det 
viktig at sangen får en sentral plass i læreplanen for musikk. At elevene er trygge på sin egen 
sangstemme, utvikler en evne til formidling samt et rikt og variert sangrepertoar gjør at de 
blir bærere av et av våre viktigste kulturuttrykk. For mange av elevene vil sangen kunne være 
et sentralt verktøy senere i livet innenfor yrker rettet mot barnehage, skoler og institusjoner 
m.fl., men også være en kilde til berikelse og kunstneriske opplevelser gjennom korsang, 
sang i sosiale sammenhenger eller som uttrykk for egne følelser og erfaringer når de 
tilbringer tid for seg selv. At læreplanen understreker elevenes aktive deltakelse med 
stemme, kropp og instrumenter i samspill, framføring og lek og i ulike musikalske uttrykk og 
sjangre er positivt. Som den eneste virkelig store fellesarenaen i vårt samfunn har skolen et 
særlig ansvar for at elevene opparbeider seg en trygghet knyttet til sin stemme som gjør at 
de aktivt kan delta i situasjoner der det synges gjennom livet. Siden det ofte synges mindre jo 
høyere klassetrinn elevene går i så er det positivt at læreplanen vektlegger at eleven skal 
utøve et variert repertoar gjennom hele grunnskolen og ikke bare på de laveste trinnene.» 

Vi støtter Kulturtankens uttalelse/høringssvar om det følgende: 

• «De nye læreplanene må anerkjenne kunst- og kulturuttrykkenes samfunnsrelevans, og 
ivareta den refleksive og opplevelsesbaserte dimensjonen i skapende virksomhet. DKS er et 
demokratisk virkemiddel for å realisere både opplæringslovens og overordnet del av 
læreplanens mål om å bidra til den enkeltes personlige utvikling og dannelsesprosesser 
gjennom møte med kunst og kultur. Om det ikke forankres i læreplanene for fag og 
mulighetene for tverrfaglig samarbeid på tvers av fagene ivaretas, blir kunst- og 
kulturopplevelsenes plass i skolen sårbar og det demokratiske prosjektet som både skolen og 
DKS representerer svekkes.». 

• Om DKS: Vi ønsker DKS sin rolle i læreplanen må nedfelles konkret. Alt som ikke står spesifikt 
har en tendens til å nedprioriteres i en travel hverdag. For at musikk og de andre estetiske 
fagenes relevans og funksjon optimaliseres i skolehverdagen, bør man inkludere alle 
elementer som inngår i denne sammenhengen, også Den kulturelle skolesekken. 

• For ytterligere inspirasjon om læreplan-formuleringer, vurderingskriterier osv.  se ny finsk 
læreplan (2016): 

https://www.oph.fi/lp2016/grunderna_for_laroplanen 

trinn 1-2: s 154-156 
trinn 3-6: s 301-305 
trinn 7-9, s.499-503 

• Se også Dansk folkeskoles fagplan i musikk:  https://emu.dk/grundskole/musik 

https://www.oph.fi/lp2016/grunderna_for_laroplanen
https://emu.dk/grundskole/musik

