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Svar på høring om adgang til PPU på grunnlag av bachelor i praktiske og 
estetiske fag 
 
Kunnskapsdepartementet ønsker tilbakemelding på følgende spørsmål:  
 
1. Vedtaket forutsetter en bachelorgrad i praktiske og estetiske fag (180 studiepoeng).  
a. Hvordan skal vi i denne sammenhengen forstå "praktiske og estetiske fag"?  
b. Bør en slik bachelorutdanning være enfaglig, dvs. 180 studiepoeng i ett fag, eller bør den åpne for 
flere fag?  
c. Hvor mange fag kan eventuelt inngå, og i hvilket omfang?  
d. Bør eventuelt alle fagene i bachelorgraden være praktiske og estetiske?  
2. Det er spesielle opptakskrav til norsk lærerutdanning.  
a. Bør det også være spesielle opptakskrav for søkere som tas opp på grunnlag av bachelor i praktiske 
og estetiske fag?  
b. I så fall, hvilke?  
3. Andre hensyn som høringsinstansene ønsker å uttale seg om.  
 
 
1 a) Begrepet «praktiske og estetiske fag» kan tolkes dit at praktiske fag og estetiske fag er to 

forskjellige fagområder. «Praktiske» kan tolkes som utøvende fagdisipliner generelt; som for 

eksempel helsefaglige og pedagogiske, mens «estetiske» kan tolkes som for eksempel 

kunsthistorie, design eller arkitektur. Begge disse gruppene kan inkluderes i den foreslåtte 

begrepsbruken. HiØ foreslår en omformulering av begrepet til «praktisk-estetiske fag». Dette 

begrepet vil favne estetiske fagområder som har utøvelse som mål; slik som design og 

forskjellige håndverk, samtidig som det ekskluderer teoretisk-estetiske fagområder som 

kunsthistorie og andre praktiske fagområder som helsefag.  

HiØ foreslår følgende utforming av første del av andre strekpunkt i § 6 i rammeplanen for 
PPU: 

- en bachelorgrad i skapende eller utøvende kunstfag, eller praktisk-estetiske fag …… 

Forslaget er utformet med tanke på at skapende eller utøvende kunstfag og praktisk-
estetiske kunstfag kan tolkes som to forskjellige fagområder. Den første som fag som utøves 
for eksempel på en scene, og sistnevnte som utøvelse av et fag som resulterer i et objekt 
eller kunstverk. HiØ mener det er viktig å likestille disse to fagområdene.  
 
b-d) Krav om enfaglig bachelorutdanning vil minke mengden kvalifiserte søkere betraktelig, 
dersom dette betyr at det ikke kan være støttefag inkludert i graden. HiØ mener at 
bachelorgraden kan inkludere støttefag til kunstfaget som for eksempel ex. phil, metode eller 
vitenskapshistorie, uten at vi ønsker å tallfeste antall studiepoeng disse kan utgjøre.  



Vi har heller ikke innvendinger mot at graden kan inneholder flere kunstfag, for eksempel 
drama og kunst og håndverk, så sant søker oppfyller krav i Opplæringslova § 14 – 4.  
 

2 a-b) Spesielle opptakskrav er krav til resultater og spesifikke fag fra videregående skole i 

opptak til grunnutdanninger i Norge. PPU er ikke en grunnutdanning og har ikke 

videregående skolegang som opptaksgrunnlag; men annen høyere utdanning. Spesielle 

opptakskrav kan ikke omgås når de først er satt, så spesielle opptakskrav vil ekskludere 

søkere som fikk opptak til sin bachelorgrad på grunnlag av unntaksregler som 

realkompetanse. Merk at også flere bachelorgrader i skapende eller utøvende kunstfag (som 

for eksempel bachelorstudiene i scenografi og skuespill ved HiØ) ikke har generell 

studiekompetanse som opptakskrav. Disse kunstnerne vil også ekskluderes fra PPU dersom 

det blir stilt spesielle opptakskrav.  

HiØ mener at det kan kreves et snitt på karakteren C på den kvalifiserende utdanningen 
dersom dette også blir krevd for bachelor i idrettsfag. Disse to unntakene fra det generelle 
kravet om mastergrad bør likestilles mest mulig. Merk at bokstavkarakterer omgjøres til tall i 
poengberegningen av søkerne, og at denne omgjøringen praktiseres ulikt ved de forskjellige 
institusjonene. Med krav om karakteren C på den kvalifiserende utdanningen vil samme 
søker risikere å bli kvalifisert ved en institusjon, og diskvalifisert ved en annen.  
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