
Miniseminar med australske Sandra Gattenhof den 3. juni 2014 på Schous kulturbryggeri, Oslo 
 
Høsten 2014 omfatter den australske læreplanen alle de fem kunstfagene dans, drama, musikk, 
visuell kunst og mediakunst. Dette betyr at alle barn har rett til å få oppleve og utøve disse i løpet 
av sin skolegang. 
 
“We are giving our young people the tools to be cultural code breakers, to participate in the Arts 
more fully and to understand how the arts are unique ways of making meaning” (Sandra Gattenhof) 
 
Sandra Gattenhof har vært en sentral pådriver for å etablere og få innført fem kunstfag i læreplanen 
i Australia. Dette ble vedtatt i februar i år, og den australske læreplanen for kunstfag omfatter fra 
høsten 2014 de fem kunstfagene dans, drama, musikk, visuell kunst og mediakunst. 
 
FKS (Fellesrådet for kunstfagene i skolen) arrangerte tirsdag 3. juni et miniseminar med Sandra 
Gattenhof som ledd i arbeidet for å styrke kunstfagenes stilling i Norge. Deltagerne fikk mange 
konkrete råd om og innspill til hvordan vi kan øke våre muligheter for å lykkes her hjemme, og jeg 
gjengir her noe av det vi fikk innblikk i. 
 
Om Sandra Gattenhof: 
o Associate professor og head of drama, Queensland University of Technology, Brisbane, Australia 
o Sentral i utviklingen av den nye læreplanen for "The Arts"  
o Gruppemedlem og dramafaglig konsulent i "the Australian curriculum assesment reporting 

authority group" 
o Styremedlem i interesseorganisasjonen Drama Australia  
o Drama Australia sin representant i National Advocates for Arts Education 
 
Hvordan overbevise sentrale myndigheter om at kunstfagene er viktige I norsk skole og som del av 
alle fag? 
 
En utfordring: 
Kunstfagene kan skape frykt for at maktstrukturene i undervisningen trues. Faste rammer oppløses i 
større grad enn i tradisjonell klasseromsundervisning, og lærerens rolle kan bli mindre tydelig. Dette 
er forhold vi må anerkjenne og bidra til at lærerne får nødvendige verktøy for å møte utfordringene. 
 
Den australske læreplanen sier at i løpet av grunnskolen har alle barn rett til å oppleve, og å få 
undervisning i, alle de fem kunstuttrykkene (dans, drama, musikk, visuell kunst og mediakunst) i  
minimum 80 timer hvert skoleår 1.-6-trinn og 120 timer 7.-10.trinn. Musikk skal inngå med en time pr 
uke, mens skolene selv kan velge i hvilken form og i hvor mange timer hvert av de fire andre 
kunstuttrykkene skal inngå. Skolene må rapportere hvordan de har løst oppdraget til lokale 
skolemyndigheter.  
 
Det er viktig at organisasjoner innenfor de fem kunstartene går sammen og fremstår samlet utad 
samtidig som det er klart hvem den enkelte organisasjon er. 
 
SG hevder det er vesentlig at representanter for de ulike kunstartene er samstemte og at de snakker 

med en stemme overfor dem som er ansvarlige for innholdet i læreplanene. I 2008 ble 

organisasjonen “The National Affiliation of Arts Educators (dannet i 1989) døpt om til “National 

Advocats for Arts Education“. Dette for å signalisere at man ikke lenger bare var en sammenslutning, 

men at man hadde avklarte felles mål for kunstfagene i opplæringen, og at man ville jobbe aktivt for 

å oppnå disse. Foreningen omfatter: Drama Australia, Ausdance, Australian Teachers of Media 



(ATOM), Music Council of Australia (MCA), Art Education Australia, National Association for the 

Visual Arts (NAVA) and Australian Society for Music Education (ASME).  

NAAE omfatter ikke bare lærere i hver kunstform, men også utøvende kunstnere og representanter 

for kunstnernes yrkesorganisasjoner og kunstnere i næringslivet. Dette for å vise den store 

sammenhengen og enigheten på vitale punkter.  

NAAEs arbeid omfattet utstrakt lobbing inn mot alle politiske nivåer. De konsentrerte seg om de 

største partiene på begge sider. Et nøkkelpunkt var å få til en tverrpolitisk forståelse for saken, og 

derved hindre at politisk maktskifte skulle få negative følger for progresjon og resultat. I tillegg til 

møter på høyest mulig nivå og med dem som har beslutningsmyndighet, er det sentralt å etablere 

kontakt med sentrale rådgivere og fagpersoner i politisk administrasjon. Disse kan forstå budskapet 

og videreformidle med egne ord. Det er vesentlig at man ikke bare kopierer et skriv fra fagmiljøet.  

Meldingen må komme fra dem de har tillit til. Det er også sentralt å få møter med dem som har 

beslutningsmyndighet. 

Alle pressemeldinger og intervjuer i media ble vinklet positivt. Man valgte å skissere løsninger på 
utfordringer heller enn å fokusere på problemene i seg selv. I tillegg fulgte man opp med e-poster og 
oppsummeringer etter møter om hvordan man tenker å følge opp kontakten og det man drøftet. 
 

En svært kompetent og egnet person i NAAE var pensjonist og kunne og ville bruke sin tid på 

arbeidet. Hun hadde nok distanse til fagområdene til å kunne uttale seg på vegne av alle kunstartene. 

Hun bygget opp et tillitsforhold til «apparatet» og sentrale personer, noe som gjorde at innspill ble 

tatt videre og man fikk tilbakemeldinger. Det ble sendt kort (maks en side) informasjon om ny sentral 

forskning ofte sett i lys av produktivitet, sysselsetting og sosial inkludering 

Sentralt for alle kunstfagene i den australske læreplanen står ordene “making”og “responding”: 
 
Australian students are positioned throughout the curriculum first and foremost as art makers rather 
than art makers or audiences in training. They are making and responding in the here and now and 
therefore the art they make and the critique they voice is legitimate. They are not waiting until a 
date in the future to suddenly be deemed artists or audiences.  
  
Link til blogginnlegg av Sandra Gattenhof om de nye læreplanene: https://blogs.qut.edu.au/creative-
cluster/2014/02/26/creating-cultural-code-breakers/ 
 
Link til australsk læreplan i kunstfag: http://www.australiancurriculum.edu.au/TheArts/Rationale-
Aims 
 
 
Torunn Øvrebø Brotnow – Musikk i Skolen 
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