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Høringssvar - Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning 

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) viser til mottatt høringsbrev fra Kunnskapsdepartementet, 

datert 06.11.2009 om Forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning. 

MFO har i denne sammenheng sitt hovedfokus på kunstfag, kunstfaglige/estetiske 

læringsprosesser og den estetiske dimensjonen i grunnskolelærerutdanningen, og har følgende 

merknader: 

 § 1 Virkeområde og formål 

Her presiseres det at forskriften skal gjelde generelt for 4-årig 

grunnskolelærerutdanning, både den utdanning som gis ved universiteter og den 

som tilbys på høyskoler. Dette er et viktig punkt for at forskriftens formål kan 

realiseres, nemlig å sikre… integrerte, profesjonsrettete og forskningsbaserte 

grunnskolelærerutdanninger. 

Når det i avsnitt 4 i denne paragrafen formuleres at Institusjonene skal legge til 

rette for (vår utheving), mener MFO at denne formuleringen er for vag og kan bli 

gjenstand for ulike fortolkninger, slik at samsvaret med formålet ikke vil være til 

stede. MFO mener at institusjonene må være forpliktet på og være seg bevisst hva 

integrerte grunnskolelærerutdanninger med helhet og sammenheng virkelig 

innebærer, slik at kvaliteten i utdanningene sikres i tråd med formålet. 

 § 2 Læringsutbytte 

MFO stiller seg positiv til at læringsutbyttet både er definert spesifikt for hver av 

grunnskolelærerutdanningene og felles for begge utdanningene. 

Videre er MFO positiv til 3. strekpunkt under Ferdigheter: kan tilrettelegge for 

estetisk utfoldelse, opplevelse og erkjennelse under Felles læringsutbytte for 

kandidater i begge utdanningsløp. 

Vi ønsker imidlertid å legge til skapende virksomhet. Vi tolker den forslåtte 

formuleringen fra departementet dit hen at det skapende er inkluderes i estetisk 

utfoldelse. MFO mener likevel at vårt forslag til tilføyelse vil klargjøre 

læringsutbytte i dette punktet. MFO foreslår derfor følgende formulering: 

Kandidaten kan tilrettelegge for skapende virksomhet og estetisk utfoldelse, 

opplevelse og erkjennelse 
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 § 3 Struktur for differensiert grunnskolelærerutdanning 

MFO har ingen merknader til forslaget, utover at man må sikre at praktisk-estetiske 

fag blir tilbudt og sikre disse fagene en ramme som gjør at kvaliteten kan 

opprettholdes. 

 

 § 4 Nasjonale retningslinjer, programplan og indikatorer 

MFO er enig i viktigheten at det utarbeides nasjonale retningslinjer for fagene i 

grunnskolelærerutdanningene og at den enkelte institusjon med utgangspunkt i 

forskriften og i nasjonale retningslinjer, skal utarbeide programplaner, som vedtas 

i institusjonens styre. 

 

 § 5 Fritaksbestemmelser 

MFO har ingen merknader til dette forskriftsforslaget. 

 

 § 6 Ikrafttredelse og overgangsregler 

  MFO har ingen merknader til dette forskriftsforslaget. 
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