
Dans i Skolen, Postboks 4727 Sofienberg, 0506 Oslo, org.nr.971 281 014, www.dansiskolen.no 

 
          Oslo, 21.11.2012. 

Det kongelige kunnskapsdepartement 

Postboks 8119 Dep. 

0032 Oslo 

 

 

Høring – Forskrift for rammeplaner for lærerutdanning 8-13 
 

Dans i Skolen er en interesseroganisasjon for alle som jobber med dans og skole, og 

etterstreber økning av dans i skolen i kvalitet og omfang. 

Vi ønsker å sette fokus på noen spesielle punkter i forbindelse med høringen, men støtter opp 

om høringsuttalelser fra MFO, FKS og SEF på generelt grunnlag. 

 

Kommentar til rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) for trinn 8-13 og 

lektorutdanning 

 

1. PPU må gjelde hele skoleløpet (ikke bare 8-13):  

for mange med kunstfaglig utdanning innen dans er PPU av stor betydning for virke 

som pedagog og dette virket finner sted i hele utdanningsløpet og på alle aldrestrinn. 

Det er derfor lite hensiktsmessig å begrense PPU til 8-13 trinn. Pedagogikken må 

kunne omfatte arbeid med både barn og unge, og både i skole og kulturskole m.m. 

 

2. kravet om to undervisningsfag må fravikes i PPU og lektorutdanning: 

Alternativt må fagbegrepet utvides til å omfatte fag som f.eks dans, som ikke er et eget 

skolefag på trinn 8-10, men som er det på 11-13 og i kulturskolen. I skolen (også på 

trinn 8-13) finnes det en rekke kompetansemål innen særlig musikk og kroppsøving, 

som omfatter dans. Lærerutdanningene tar i liten grad ansvar for dette i 

studietilbudene innen kroppsøving og musikk. 

 

3. krav om mastergrad for å ta PPU: 

Selv om det er ønskelig med høyt kvalifisert undervisningspersonale i skolen, er 

kravet om mastergrad urimelig og ekskluderende for en stor andel av skapende og 

utøvende kunstnere f.eks på dansefeltet hvor normen er 3-årig Bachelorutdanning. Det 

finnes per idag få muligheter for å ta en master i dansefag, så før kravet om master for 

å ta PPU blir absolutt, er det nødvendig å bygge ut mastergradstilbudet for denne 
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gruppen. Dette må ses i sammenheng med lærerutdanningene generelt og synet på 

dans som (skole-)fag. Den faglige dybden i en spesialisert danseutdanning er generelt 

sett på et høyere nivå enn i en lærerutdanning og således vil behovet for en mastergrad 

for en fagutdannet og en lærerutdannet med dans i fagkretsen være av ulik grad. 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Anette Sture Iversen 

Fagkonsulent 
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