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Høring – Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning 
 

Departementet har lagt til grunn at den nye grunnskolelærerutdanningen skal være en 

integrert, profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning - attraktiv, innovativ og krevende - 

av høy kvalitet. Utdanningen skal svare på grunnskolens behov for grunnleggende 

lærerkompetanse.  

 

SEF er i den forbindelse opptatt av ulike sider ved utdanningen, deriblant 

danningsperspektivet og den skapende og estetiske fagkompetansen som det må forventes at 

alle grunnskolelærere er i besittelse av – uavhengig av fagvalg. Vi innleder med noen 

generelle kommentarer til dette: 

 

Internasjonalt registrerer vi en økende oppmerksomhet om kunstfagenes betydning i 

opplæringen, ikke minst som følge av at Unesco har satt Arts in Education på dagsorden. 

Likeså har The Eurydice Network – det europeiske informasjonsnettverket for utdanning – 

igangsatt et arbeid om Arts and Cultural Education. Mange prosjekter i EUs rammeprogram 

omhandler Arts Education, og EU- kommisjonen definerte 2009 til kreativitetens år. Nordisk 

Råd og Europarådet diskuterer i disse dager muligheten for å fremme kunstfagene/ de 

kreative fagene i grunnskolen og OECD åpner muligheten for at estetiske fag skal inngå i 

PISA- undersøkelsene. 

 

Det er både i denne sammenheng og i forbindelse med læringsutbyttebeskrivelser i GLU 

aktuelt å se på hvordan basiskompetanse defineres i opplæringen. Både i EU-sammenheng 

og internasjonalt har man valgt å definere basiskompetanse inneholdende bl.a. kulturell 

kompetanse der både kunnskaper, ferdigheter og holdninger vektlegges. Det kreative 

selvuttrykket og skapende aktivitet har fått en sentral plass, legitimert både gjennom verdien 

dette har for læring og læreprosesser, særlig i tidlige barneår, og for den berikelsen det 

kreative og kunstneriske selvuttrykket representerer i livene våre generelt 
1
.  

 

                                                
1
 Se f.eks ASEM (Asia-Europe Meeting) - en uformell dialog og samarbeidsprosess mellom 10 asiatiske land og 15 EU-land 
og European Commission, Directorate-general for education and culture (2004): Implementation of “education and training 
2010” work programme. Key Competences. Key Competences for Lifelong learning - a European Reference Framework. 
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Interessant er det derfor å trekke frem deklarasjonen fra Kultur- og utdanningsutvalget i 

Nordisk råd som skal til behandling i Nordisk Ministerråd denne våren, og som fokuserer på 

alle barns rett til å skape, utøve og oppleve kunst og kulturytringer i sin skolegang (se 

vedlegg). Deklarasjonen er politisk sett på linje med norsk politikk på området, slik den for 

eksempel kommer til uttrykk gjennom regjeringens strategiplan Skapende læring og i 

prinsippdelen i læreplan for grunnskolen (K06). 
 

Internasjonal forskning viser at kunstfaglige/estetiske læreprosesser - der kunstfaglige emner 

og læringsformer integreres i alle fag i opplæringen - produserer kunnskap og forståelse på 

et dypere plan 
2
. Utvikling og bruk av estetiske læreprosesser vil således kunne tilføre skolen 

større variasjon i undervisnings-, lærings- og uttrykksformer, bedre læringsprosessen for 

elevene gjennom mer tilpasset undervisning, og ivareta det faglige, sosiale og kulturelle 

mangfoldet i dagens skole. Gjennom eksemplarisk og praksisrettet undervisning vil dette 

også gjelde lærerutdanningens fag. 

 

Læreplanen (K06) legger også føringer for samarbeid mellom skolen og kunst- og kulturlivet, 

der kulturskolen er nevnt eksplisitt. Innbefattet i dette er samarbeidet om Den kulturelle 

skolesekken (DKS) som er av vesentlig betydning i og med at DKS er definert som et varig 

tiltak som skal bidra til realisering av skolens læringsmål. Evalueringen av denne ordningen 

viser betydningen av elevers kunstneriske egenaktivitet som grunnlag for læring og 

opplevelse.
3
 Slik aktivitet er imidlertid betinget av læreres faglige beredskap for samarbeid 

med kunstnere og kulturarbeidere, og for å kunne tilrettelegge skolesekk- arbeidet på måter 

som muliggjør at kunst innlemmes i det pedagogiske arbeidet. Skal Stortingets intensjoner og 

målsettingen for Den kulturelle skolesekken bli oppfylt, må lærerutdanningen legge til rette 

for at alle lærere får en utdanning som gjør dem til bedre samarbeidspartnere i denne 

virksomheten. 
 

Vårt fokus i denne høringen vil derfor først og fremst være på 

- Kunst og kultur som allmenndannende element i lærerprofesjonen  

- Estetiske læreprosesser som en del av alle fag 

- Den skapende og kreative dimensjonen i lærerkompetansen 

 

Departementet sier i høringsbrevet at rammeplanutvalget også fikk i oppdrag å organisere og 

styre en åpen og inkluderende nasjonal prosess ved hjelp av bredt sammensatte faggrupper 

som skal utvikle nasjonale retningslinjer for institusjonenes utarbeiding av program- og 

fagplaner på nivået under den nasjonale forskriften. Dersom kontakten med sektoren skal 

ivaretas på andre måter enn gjennom formell høring, er det derfor viktig at alle sikres 

deltakelse i prosessen. Tilbakemeldinger fra kunstfaglige miljøer som har ønsket å gi 

innspill til hvordan kunst og kultur som metode skal inngå i GLU, tyder på at dette ikke er så 

enkelt.  

 

 
 
 § 2 LÆRINGSUTBYTTE  
 

Vi foreslår følgende tillegg – markert i rødt med utheving: 

                                                
2
 Se f.eks Bamford (2006): The Wow Factor: Global research compendium on the impact of the arts in 

education. Berlin: Waxmann. 
3
 Borgen og Brandt(2006): Ekstraordinært eler selvfølgelig? Evaluering av Den kulturelle skolesekken i 

grunnskolen. NIFU STEP rapport 5/2006 
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Læringsutbytte særskilt for kandidater 1.–7. trinn:  

 

Kandidaten  

- har kunnskap om arbeid med grunnleggende ferdigheter (utrykke seg muntlig, lese, utrykke seg 

skriftlig, regne, bruke digitale verktøy) i og på tvers av fag og på det enkelte fags premisser, og 

kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen av disse ferdighetene tilpasset elever på 1.–7. 

trinn     

 

Læringsutbytte særskilt for kandidater 5.-10.trinn 

 

Kandidaten  

- har kunnskap om arbeid med grunnleggende ferdigheter (utrykke seg muntlig, lese, utrykke seg 

skriftlig, regne, bruke digitale verktøy) i og på tvers av fag og på det enkelte fags premisser, og 

kan tilrettelegge for progresjon i opplæringen av disse ferdighetene tilpasset elever på 5.–10. 

trinn  

 

Begrunnelse: 

Den politiske og faglige retorikken rundt de grunnleggende ferdighetene har bidratt til å 

innsnevre vår forståelse av innholdet i disse, slik at å utrykke seg muntlig forstås som å 

snakke, å lese og utrykke seg skriftlig forstås som å lese og skrive tekst, mens å regne 

innebærer å regne med tall. En slik forståelse innsnevrer samtidig kunnskapsbegrepet og kan 

medføre at mange av skolens fag får en sterkere instrumentell funksjon ved at de forventes å 

skulle støtte læring i andre fag fremfor å arbeide med de grunnlaggende ferdighetene på det 

enkelte fags premisser, jfr. departementets føringer.
4
 Ved å fremheve at arbeidet med de 

grunnleggende ferdighetene skal skje på det enkelte fags premisser, motvirkes en for snever 

fortolkning av ferdighetene. 

 

 

Felles læringsutbytte for kandidater i begge utdanningsløp:  
 

Vi stiller oss svært positive til formuleringen om at kandidaten kan tilrettelegge for estetisk 

utfoldelse, opplevelse og erkjennelse, og vil i tillegg foreslå at den skapende dimensjonen 

innlemmes i denne formuleringen: kandidaten kan tilrettelegge for skapende virksomhet og 

estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse  

 

Vi er negative til bruken av begrepet entreprenørskap i formuleringen kandidaten kan legge 

til rette for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeids- og samfunnsliv 

involveres i opplæringen, og mener at beskrivelsen bør være kandidaten kan legge til rette for 

at lokalt arbeids- og samfunnsliv involveres i opplæringen  
 

 
§ 3 STRUKTUR FOR DIFFERENSIERT GRUNNSKOLELÆRERUTDANNING 
 

Stortinget vedtok at det skulle være to utdanninger, nivådelte og med større grad av 

fordypning. Utfordringen er om denne strukturen reelt sett sikrer helhet i utdanningene, 

profesjonsrettingen og styrking av praksis. Vil fagene løse utfordringen det er å balansere 

mellom det profesjonsrettede og det akademiske på en god nok måte? Hvordan sikrer vi en 

styrket praksis og profesjonsrettet utdanning?  Samtidig som vi støtter prinsippet om 

                                                
4
 Utdannings- og forskningsdepartementet: Rundskriv F 13/04 
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nivådeling og større grad av fordypning i de to utdanningene, ser vi også at disse kravene 

bør forvaltes med noen grad av fleksibilitet knyttet til enkeltfag. Særlig gjelder dette for de 

estetiske fagene, der både fagmiljøene (se uttalelsen fra Nettverk for estetiske fag) og 

representanter i fagplangruppene har argumentert faglig – med utgangspunkt i 

fagbeskrivelsene i K06 - for at større deler av innhold/emner i fagene bør kunne være 

identisk. Differensieringen i de to utdanningene kan, slik vi ser det, særlig ivaretas gjennom 

studentenes praksis og oppgavearbeid i fagene.  

Denne anbefalingen er først og fremst forankret i en faglig vurdering av den kompetansen 

grunnskolelærerne trenger for å kunne undervise de estetiske fagene slik de fremstår i 

grunnskolens 10-årige løp. Saken har imidlertid også en fagpolitisk side.  
 

En undersøkelse Nasjonalt råd for lærerutdanning (NRLU) gjennomførte i 2007 viste at de 

praktisk- estetiske fagene i allmennlærerutdanningen er under sterkt økonomisk press, og at 

høgskolene sliter med å opprettholde kvalitet og omfang på tilbudene. NRLU uttrykker i 

brev til departementet en gjennomgående bekymring for fremtiden til de praktisk- estetiske 

fagene i lærerutdanningene og håper departementet iverksetter tiltak som gjør at disse fagene 

også kan tilbys i fremtiden, og at de har rammer som gjør at de holder god kvalitet. 

I departementets pågående arbeid med ny grunnskolelærerutdanning legges det stor vekt på 

utdanningsinstitusjonenes evne og vilje til samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon.   

 

SEF - Samarbeidsforum for estetiske fag - frykter at presset på faglig konsentrasjon i 

kombinasjon med for sterkt press på differensieringen i de to utdanningene, vil føre til at de 

estetiske fagene svekkes ytterligere ved at fagtilbudet reduseres eller blir utradert ved flere 

høgskoler. Løsningen er ikke nedleggelse av fagtilbud i estetiske fag, men opprettholdelse 

av fagmiljøer, som i samarbeid med fagmiljøer ved andre institusjoner i den enkelte 

region til sammen vil utgjøre sterke og levedyktige miljøer. På denne måten kan 

grunnskolene i hele regionen sikres nødvendig fagkompetanse også i estetiske fag. 
 
 
 
 
 

Med hilsen 

 

Signe Kalsnes 

Styreleder i SEF 

 

Vedlegg: Deklarasjon fra Kultur- og utdanningsutvalget i Nordisk råd om alle barns rett til å 

skape, utøve og oppleve kunst og kulturytringer i sin skolegang 
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