
 

 

Pb 4703 Sofienberg, 0506 Oslo -  Trondheimsvn 2/ inng Herslebsgt - 22 00 56 80/ 22 00 56 01   musikkiskolen@musikk.no   www.musikkiskolen.no 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Innledning 
Musikk i Skolen (MiS) sitt hovedformål er å gi barn og unge mulighet for å utøve og oppleve kulturelle 
aktiviteter uavhengig av foresattes rammer og økonomi. Vi har hovedfokus på barn og unges 
oppvekstmiljø og jobber for å øke kulturfaglig kompetanse i nærmiljøet – både innenfor og utenfor 
skolen. 
 
MiS vil at barn og unge skal møte et oppvekstmiljø med en helhetlig skoledag og et mangfold av 
kulturaktiviteter, vi vil at barn og unge skal få oppleve ulike kunstarter som grunnlag for egen 
dannelse og vi vil at skolen skal gi større rom for elevenes skaperkraft. 
 
Generelle kommentarer 
Sterkere fokus på lærerens kompetanse og på resultater i hht Kunnskapsløftets kompetansemål i 
estetiske fag kan bidra til å motvirke uheldige virkninger av begrensende definerte 
basiskompetanser og utelukkende teoribaserte målinger. Kunnskapsløftet, PISA- undersøkelser og 
nasjonale prøver har, hver på sitt vis, bidratt til redusert status for de estetiske fagene.  

• Grunnleggende ferdigheter kobles til enkeltfag (matte og språkfag) i større grad enn til andre 

fag. Dette bidrar til et snevrere kunnskapssyn i skolen. 

• Kunnskapsmålinger og offentliggjøringen av disse har medført at føringer, oppfølging, 

målsettinger og krav fra skoleeiere og ledere i all hovedsak er knyttet til fag som omfattes av 

PISA- undersøkelser og nasjonale prøver. 

• De estetiske fagene har magre vilkår i lærerutdanningen som følge av økonomiske 

innstramminger, manglende studietilbud og derav svekkede fagmiljøer.  

• Mange lærerutdanningsinstitusjoner har ikke fagtilbud i estetiske fag, og tilbyr ikke 60-

studiepoengsenheter som gjør det mulig å bygge videre til master i fagene. 

• I videreutdanningsstrategien prioriteres estetiske fag som en naturlig konsekvens av at disse er 

blant dem med lavest lærerkompetanse i skolen. Søkningen til disse videreutdanningsenhetene 

har hittil vært lav, og det er grunn til å mene at dette henger sammen med skoleeieres 

prioritering av fag og områder som nevnt ovenfor. 

Tiltak som kan bidra til kompetanseheving i estetiske fag 

• Krav til relevant undervisningskompetanse på alle trinn 

• Strategisk arbeid på statlig nivå for å bedre mulighetene til å velge kunstpedagogisk utdannelse 

gjennom et bredt utdannings- og videreutdanningstilbud 

• Tilrettelegging for at faglærere i estetiske fag ansettes i grunnskolen, gjerne i 

kombinasjonsstillinger med kulturskole. 

• Fokus på kunstens betydning i samfunnet og i opplæringen som del av utdanningen til 

skoleledere. 

• Opplevelses-, lærings- og innovasjonsdimensjonen må sees i sammenheng med behovet for 

kompetanse. 

Oslo 14. september 2017 
Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomite 

 

Innspill til komitebehandlingen av Prop. 84 L (2011–2012) Endringar i opplæringslova og 
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Kommentarer til 3.5.2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag  
 

MiS støtter kravet om at det innføres krav om fagkompetanse for å undervise i alle fag på alle trinn. 
Den kommende kompetanseforskriften må også omfatte de estetiske fagene. 

MiS vil, på samme måte som MFO, meget sterkt advare komiteen mot å innføre forskjellige 
kompetansekrav for forskjellige fag. Manglende krav til formell kompetanse i estetiske fag, vil 
ytterligere svekke fagenes status blant skoleledere, lærere og elever. 

MiS vil anbefale komiteen å gå inn for at det innføres krav om 30 studiepoeng for å undervise i 
alle fag på barnetrinnet. 

MiS vil anbefale komiteen å gå inn for at det innføres krav om 60 studiepoeng for å undervise i 
alle fag på ungdomstrinnet. 
 

Andre kommentarer 
MiS støtter ellers departementets forslag 
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Daglig leder i Musikk i Skolen 
 
 


