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 Høring om endring i forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning 

Vi viser til Kunnskapsdepartementets brev av 15.03.2017. 

I Kunnskapsdepartementets brev påpekes viktigheten av «at det rekrutteres tilstrekkelig 
antall lærere med fagkompetanse i praktiske og estetiske fag til læreryrket». Vi er enige i 
dette, og det er grunn til å være bekymret over situasjonen på dette feltet i dag. Både i 
de ordinære lærerutdanningsløpene og i forbindelse med videre- og etterutdanning får 
disse fagene liten plass, og utdanningsnivået blant lærere i de praktiske og estetiske 
fagene er svært lavt. Mange som underviser i disse fagene, har ikke formell utdanning i 
det hele tatt. Kunnskapsministerens pressemelding den 22.12.2015 om de viktigeste 
endringene i ny rammeplan om praktisk-pedagogisk utdanning, var derfor oppfattet som 
en presentasjon av et viktig tiltak for å bøte på dette. Formuleringa var klar: «Kandidater 
med bachelor i praktiske og estetiske fag gis unntak fra krav om master og kan tas opp til 
PPU.» Arbeidet med å legge til rette for denne ordninga startet i fagmiljøa. Ett år seinere 
ble det stilt spørsmål ved denne tolkinga. Dette er svært uheldig. 

For MFO er det viktig å opprettholde fagmiljøa som tilbyr BA-grader i praktisk-estetiske 
fag med påbygning av PPU. Her blir det utdanna mange lærere, og en innsnevring av 
muligheten til å ta PPU vil være svært uheldig og ha umiddelbar negativ effekt. 3-årig 
utdanning innenfor ett praktisk-estetisk fag vil gi godt grunnlag for å undervise i faget 
både i skole og kulturskole. I mange kommuner vil det være aktuelt å ansette disse 
lærerne i delte stillinger, og det bør legges til rette for gode ordninger som gjør dette 
enkelt å håndtere – til gavn både for skole, kulturskole og frivillig sektor. 

Vi vil derfor foreslå følgende formuleringer av krav til bachelorutdanningene som kan gi 
mulighet til opptak til PPU: 

§ 6. Opptak 

Første avsnitt: Tilføyelse i andre og tredje strekpunkt: 

(1) For å bli tatt opp til praktisk-pedagogisk utdanning må søker ha 

- en mastergrad som inneholder minst ett relevant fag som gir kompetanse til å undervise, 
jf. forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven kapittel 14. 

eller 

- en bachelorgrad i estetiske fag med minimum 180 studiepoeng i faget. Graden kan 
omfatte studier innenfor hele bredden av kunstneriske uttrykk innen arkitektur, dans, 
design, film, musikk, teater og visuell kunst. 

eller 

- en bachelorgrad i idrettsfag med minimum 180 studiepoeng i faget. Graden må omfatte 
basisår i idrettsvitenskap eller tilsvarende. Basisåret må sikre læringsutbytte innenfor 
aktivitetslære og naturvitenskapelige og samfunnsvitenskapelige emner.  

Nytt andre avsnitt: 
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(2) Institusjoner som tilbyr PPU integrert i bachelorutdanning jf. forskriften §3, kan ta opp 
studiesøkere som tilfredsstiller krav for opptak til bachelorgraden, til det integrerte løpet. 

Nytt tredje avsnitt: 

(3) Institusjoner som tilbyr PPU integrert i påbygging til mastergrad jf. forskriften §3, kan 
ta opp studiesøkere som tilfredsstiller krav for opptak til mastergraden, til det integrerte 
løpet. 
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