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22.5.17 Møte om styrking av de praktiske og estetiske fagene 22.5.2017 
 
Innspill til fra Musikk i Skolen 
 
1. Hva legger vi i det å styrke de praktiske og estetiske fagene?  

o Er behovene de samme i alle de fire fagene; musikk, kunst- og håndverk, mat og helse og 
kroppsøving?  

o Tilrettelegging for større læringsutbytte. For at de praktiskestetiske fagene skal 
kunne styrkes er det en rekke elementer som må tas med, også rammene rundt 
undervisningen.  
Se innspill etter skolekonferanse 3.april 2017 

o Behov for kompetente lærere, egnede lokaler, aktuelle læremidler og utstyr er 
sammenfallende men fagspesifikke – som for alle fag. Alle fag som omfattes av 
læreplaner og kompetansemål må gis gode rammer for undervisningen. Sånn er det 
ikke i dag. Læreplanen er et nasjonalt ansvar. Dersom kompetansemålene i denne 
ikke innfris lokalt; Hva er årsaken, og hvor ligger ansvaret? 

 
2. Hvordan kan fagene styrkes innenfor de rammene som dagens fag- og timefordeling 

gir?  
o Fagfornyelsen og innholdet i læreplanene  

o Ivaretar man både de estetiske fagenes egenverdi og deres iboende instrumentelle 

verdi i opplæringen? 
o Selve læreplanen i musikk er mer enn omfattende nok, men mulighetene for å innfri 

er en utfordring uten kompetente lærere, egnede lokaler, læremidler og utstyr. 
o Læremidler. Forlagene har ikke utviklet læremidler innenfor musikk siden før KL ble 

innført pga manglende etterspørsel. Kan departementet påvirke dette? 
o Delingstimer. Komponere, utøve, lytte. Hver elev skal få utøve musikk på ulike 

instrumenter. Det må læres gjennom instruksjon, egenøving og tid til samspill. 
Gruppestørrelse er et nøkkelord. Musikk er et utøvende fag.  

o Grunnleggende ferdigheter (grunnleggende kompetanse). Så lenge man opererer 
med begrepet grunnleggende ferdigheter. På den måten kan fagene, både i selg 
selv og som verktøy for andre fag, igjen få relevans og status i skolen. 

o Samordning av virksomheter. Legge til rette for og stimulere til samlokalisering av 
skolebygg med kulturskoler og/ eller andre kulturbygg ved nybygging og i 
rehabiliteringsprosesser. 

o Skolelederes kompetanse. Initiere tiltak for å styrke skoleledernes kjennskap til og 
kompetanse innenfor de praktiskestetiske fagene. 

o Om reviderte læreplaner skal få ønsket effekt, må man erkjenne at den 
nedbyggingen av de praktiskestetiske fagene som har skjedd de siste ti årene er 
en vesentlig utfordring. Det vil kreve betydelig faglig og økonomisk innsats om 
nye læreplaner skal kunne bidra til styrking av fagene.  

o Fagenes status og betydning i skoleløpet. De praktiskestetiske fagenes betydning 
må komme tydeligere fram i revidert læreplan – både i generell og praktisk del. 

o Se 24 punkter innsendt etter skoleseminar 3.april 2017 
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o Lærerkompetanse 
o Grunnskolelærerutdanningen må igjen ivareta praktiskestetisk kompetanse 

innenfor hele lærerutdanningen. Lærernes kompetanse innenfor de 
praktiskestetiske fagene har vært dalende over lang tid. Om fagene skal kunne 
styrkes i skolen er det derfor helt nødvendig å gjenopprette fagenes plass i 
lærerutdanningen. 

o Manglende etterspørsel etter lærere med kompetanse innenfor musikk påvirker 
søking til faget i lærerutdanningen. Denne er sterkt redusert. Musikk bør 
gjeninnføres som obligatorisk fag i grunnskolelærerutdanningen. 

o De praktiskestetiske fagenes status må løftes gjennom kompetansekrav  
o Kulturskolen som ressurssenter for grunnskolen. Det er et paradoks at samtidig 

som skolenes kompetanse innenfor de praktiskestetiske fagene generelt er lav, 
så har mange kommuner deler av den ønskede kompetansen i egen kulturskole. 
Her ligger et stort potensiale. 

o Kulturtankens utvidede pedagogiske mandat bør følges opp og gjenspeiles i det 
oppdrag de utfører og bedre ivaretas ved at deres tilbud utvikles i nærmere 
forståelse med skolene/ kommunene. På denne måten kan også Kulturtanken 
bli en mer relevant aktør i arbeidet med å styrke de praktisk estetiske fagene.  

o Nasjonale kunstfaglige konferanser. Det bør tas nasjonale initiativ til 
kunstfaglige konferanser for å løfte og styrke de praktiskestetiske fagene - ikke 
bare for undervisningspersonale, men også for skoleadministrasjon. 
Definisjonen av hva som er basiskompetanse har medvirket til en opplevelse av 
at det finnes A- og B-fag. Skolenes plikt til å dokumentere resultater innenfor 
noen utvalgte fag har også bidratt til en uheldig nedbygging av de 
praktiskestetiske fagene. Om denne trenden skal kunne snus må man være 
villig til å se på andre elementer enn kun revidering av læreplan og styrking av 
lærerutdanningen. 

 

3. Hvordan kan det legges til rette for bedre koblinger mellom de praktiske og estetiske 
fagene?  

o Kan for eksempel de nye tverrfaglige temaene i fagfornyelsen bidra til dette? 
o Tid til tverrfaglig arbeid bør inn i lærernes arbeidsavtaler. Dette bør gjelde alle 

fag og områder som naturlig faller inn under disse. På den måten vil flere fag 
speiles innenfor flere fagområder og få større tidsressurs og relevans. 

 
4. Hva bør være lokalt ansvar og hva bør være et nasjonalt ansvar? 

Det nasjonale og det lokale ansvaret er to sider av samme sak og krevet tette 
forbindelser og dialog mellom nasjonale og lokale skolemyndigheter. 

o Enhetsskoletanken står sterkt i Norge, med bakgrunn i alles rett til likeverdig 
opplæring. Nasjonale føringer gjør lokale aktører ansvarlige for utøvelsen av 
opplæringsplikten.  

o Balansen mellom behovet for felles referanserammer og lokalt perspektiv speiles 
i læreplanen og styres politisk.  

o Arbeidet med revidering av læreplan/ fagfornyelse er et nasjonalt ansvar som 
bør bygge på lokale erfaringer. 
Ansvaret for at læreplanarbeidet speiler og bygger på de lokale erfaringene 
ligger nasjonalt. 

 
 

Torunn Øvrebø Brotnow 
Nestleder i Musikk i Skolen 

 

 


