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kapittel 1
Innledning og sammendrag

1.1 Kunst og kultur for barn og unge
i skolen, barnehagen og i tilknytning til
opplæringen
Skole er kultur. Skolens rolle og forpliktelser som kulturbærer, kulturskaper og kulturformidler er uttrykt i formålsparagrafen for skolen, i den generelle delen av læreplanen,
i prinsippene for opplæringen og i formål og kompetansemål for fag. I Barnehagelovens §2 slås det fast at «Barnehagen skal formidle verdier og kultur, gi rom for egen kulturskaping og bidra til at alle barn får oppleve glede og mestring
i et sosialt og kulturelt fellesskap.»
Det mangler ikke på grunnlagstenkning og uttrykte ambisjoner, men de store utfordringene er knyttet til systematisk,
kvalitativt arbeid gjennom hele opplæringen. Det handler
om å oppleve og utvikle sine kulturelle ferdigheter og kompetanse som del av allmenndanning. I tillegg må eleven få
utfordringer og utviklingsmuligheter innen kunst- og kulturfeltet slik at kompetanse kan utvikles og oppnås på et
kvalifisert nivå for videre studier i høyere kunstutdanning.
I kunst- og kulturinstitusjoner og i fylker og kommuner blir
det utviklet en rekke produksjoner, prosjekter og tiltak for
barn og unge, beregnet på å styrke skolens og barnehagens
arbeid på kunst- og kulturfeltet, og som tilbud i fritiden.
I Kulturutredningen 2014 (NOU 2013) er en av de konkrete
oppfordringene å styrke den lokale, kulturelle grunnmuren.
Forslaget om øremerking av midler for å styrke kulturskoler
og folkebiblioteker er sentralt i dette arbeidet. Disse oppfordringene fra Kulturutredningen 2014, og anbefalinger for
arbeidet med Den kulturelle skolesekken, slik det blant annet uttrykkes i DKS-forskningen (Breivik og Christophersen 2013), blir fulgt opp i denne rapporten.
Utfordringene handler om kompetanse og kvalitet i skolens
4

tilbud, og hvordan fagmiljøene kan samarbeide seg i mellom
og med barnehager og skoler. Arbeidet med å se satsingene som tilbys i skolen eller som supplerer tilbudet i skolen
mer helhetlig er sentralt, spesielt gjelder det kulturskolene
og Den kulturelle skolesekken. I en obligatorisk grunnopplæring er det et særskilt ansvar at tilbudet til elevene gjennomføres systematisk med høy kvalitet, basert på læreplanene for fag. Det er en sentral utfordring å følge opp læreres
kompetanse i estetiske fag, både i grunnopplæringen og i videreutdanning. Det meldes om store mangler i dag, men det
er også grunn til å melde at det gjøres veldig mye bra arbeid.

1.2 Ekspertgruppas oppnevning og
mandat
Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen ble oppnevnt i et samarbeid mellom Kulturdepartementet og
Kunnskapsdepartementet i august 2013. Dette ble gjort
på bakgrunn av tiltak fremmet i Meld. St. 20 (2012–2013)
På rett vei fra KD: «Sette sammen en ekspertgruppe for
å få forslag som kan gi bedre koordinering og samlet innsats fra kunst- og kulturfaglige miljøer som har aktiviteter
rettet mot skolen». Meldingen ble behandlet, og tiltaket
fikk tilslutning i Stortinget 6. juni 2013. Noe av grunnlaget for at dette forslaget ble fremmet var erkjennelsen av at
det er svært mange dedikerte personer i kultur- og skolesektor som uttrykker sterk bekymring for redusert kvalitet og manglende prioritering for kunst- og kulturfagene.
Disse bekymringene og forslagene ble fremmet til tross
for en politisk ledelse som gjennomgående viste til skolens
brede samfunnsmandat, og at et bredt kunnskapssyn skulle
legges til grunn for opplæringen. Statusen for de estetiske
fagene skulle vies oppmerksomhet og heves, blant annet
med tilbud om videreutdanning i strategien Kompetanse for
kvalitet. Tilbudene er der, men skoleeiere prioriterer andre
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fag som viktigere, til tross for påvist manglende kompetanse
i disse fagene for lærere som underviser i dem.
Med Kulturutredningen 2014 ble det fremmet forslag om
større oppmerksomhet og mer penger fra statlig hold for
å sikre gode vilkår for den lokale kulturelle grunnmuren.
Utfordringen er å stimulere arbeidet i kulturskoler og samarbeid med bibliotek, andre kulturinstitusjoner, og ikke minst
arbeidet med Den kulturelle skolesekken i opplæringen. Det
er et stort engasjement på dette feltet, og det bevilges store
midler. Men det er behov for bedre samarbeid på tvers av
sektorene og samordning av ressursene.
Det foreligger flere meldinger til Stortinget og strategiplaner
fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet om
arbeid med kunst og kultur i og i tilknytning til opplæringen. I tillegg foreligger en utredning fra Kulturskoleutvalget
(2010), evaluering av DKS (Borgen og Brandt 2006), Kulturutredningen 2014, DKS-forskningen (2013), samt doktorgradsarbeider og masteroppgaver. Ekspertgruppa har derfor
tilstrekkelig med utredninger å tufte sine anbefalinger på
i tillegg til egne erfaringer. Det er dette som skiller en ekspertgruppes arbeid med kort leveringsfrist fra et utredningsutvalg, som selv bestiller og innhenter nye analyser og
legger fram en mer omfattende utredning etter lengre tids
arbeid.

Elevarbeid fra Ellingsrud skole

Og mer kunst vil vi ha,
for noen kan bli kunstnere ...
To gutter, 4. klasse Vestgård skole

Det fremgår av mandatet som ekspertgruppa har fått at
hovedhensikten er å komme med konkrete råd for å få på
plass en bedre koordinering og samlet innsats fra miljøer
utenfor skolen, men med skolerettet virksomhet. Det gjelder i første rekke: Den kulturelle skolesekkens sekretariat og
ordningen som sådan, Norsk kulturskoleråd og kulturskolenes rolle, Fellesrådet for kunstfagene i skolen, Samarbeidsforum for estetiske fag, Rikskonsertene og Nasjonalt senter
for kunst og kultur i opplæringen.
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Mer kunst og håndverk,
det er bra for hodet å drive
med kunst også.
To jenter, 4b Vestgård skole

Ekspertgruppas anbefalinger skal bidra til
• styrket og reelt samarbeid mellom kultur- og utdanningssektor på alle nivå
• hvordan en helhetlig satsing bør etableres
• tydelig koordinering og oppgavefordeling på landsbasis,
regionalt og lokalt
• koordinert og styrket virksomhet overfor barnehage,
skole og kulturskole i et samarbeid med DKS og høyere
utdanning med kunstfaglig og pedagogisk kompetanse
Ekspertgruppa ble opprettet av kunnskapsminister Kristin
Halvorsen (SV) og kulturminister Hadia Tajik (Ap) med
statssekretærene Elisabet Dahle (SV) og Kjersti Stenseng
(Ap).
Etter at ny regjering tiltrådte i oktober 2013 har ekspertgruppas leder Eirik Birkeland og sekretariatet hatt møter med ledelsen i begge departement, kunnskapsminister
Torbjørn Røe Isaksen (H) og kulturminister Thorhild
Widvey (H) med statssekretærene Birgitte Jordahl (H) og
Knut Olav Åmås (H).

Elevarbeid fra Ellingsrud skole

Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen fikk fortsette sitt arbeid med samme mandat og sammensetning av
eksperter. I møtene med politisk ledelse ble det lagt vekt på
at det er ønskelig med en god utvikling for kulturskolene,
selv om kulturskoletimen og stimuleringsmidlene er tatt
bort. Det ble uttrykt forventning til at ekspertgruppa kommer med andre forslag til hvordan kulturskolene kan utvikles og profileres, og hvordan et løpende samarbeid mellom
kulturskolene og Den kulturelle skolesekken kan styrkes.
Det ble lagt vekt på tydelighet, kvalitet og kompetanse, på
hvordan kulturlivet kan bygges lokalt. Det ble også lagt
vekt på skolens mandat, hva er skolens ansvar og hva løses
i samarbeid med andre? Regjeringens satsing på et lærerløft,
kompetanse i alle fag gjelder også estetiske fag.
Ekspertgruppa har i sitt arbeid sett på føringene fra regje-
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ringsplattformen. Koordinering og forenkling, oversikt over
tilbud og satsing for vekst lokalt har vært ledetråder for
arbeidet, samtidig som kvalitet må sikres og kompetanse
utvikles. Derfor gjelder forenkling også sammenheng
i arbeidet på tvers av nivåer og sektorer.

1.2.1 Avgrensninger
Mandatet for ekspertgruppa spenner vidt. Det berører hele
opplæringsløpet fra barnehage, grunnopplæring, kulturskole og høyere utdanning. Det er et svært komplekst bilde
med mange aktører. I første rekke gjelder det elever, lærere,
formidlere og kunstnere, men også kunst- og kulturinstitusjoner, organisasjoner og ulike ordninger som er etablert
for å ivareta tilbud og aktiviteter. Tilbudene spenner over et
bredt spekter av genre innen musikk, litteratur, film, scenekunst, dans, billedkunst og håndverkstradisjoner.
Med et slikt bakteppe er det viktig å være klar over begrensninger og avgrensninger for ekspertgruppas arbeid.
Det gjelder:
• Tiden som er avsatt til dette arbeidet. Ekspertgruppa
hadde sitt første møte 7. oktober 2013, og skal levere sin
rapport og sine råd til statsrådene medio april 2014. Det
betyr 6 måneders arbeid.
• Ekspertgruppa skal basere sine råd på egen ekspertise og
aktuelle forskningsrapporter og utredninger som foreligger i Norge og internasjonalt. Gruppa kan gi råd om
undersøkelser/forskning og statistikker som bør initieres,
men vil ikke selv ha tiden til å initiere eller gjennomføre
disse som del av arbeidet sitt.
• Rådene skal bidra til kvalitet i tilbud som skal virke
i skole og barnehage. Imidlertid er det et annet utvalg
som parallelt arbeider med hvilket innhold det er behov
for i framtidas skole, Utvalget for fremtidens skole, som

skal levere en NOU våren 2015. Ekspertgruppa vil derfor
ikke fremme forslag om endringer i skolens fag eller
fag- og timefordeling, men gi råd om hvordan kvalitet
kan styrkes i fag, skolemiljø og barnehage innen de
rammer som er i dag.
• Rådene fra ekspertgruppa omfatter kulturskolens rolle
med tydelige forventninger til skoleslaget og skoleeiers
ambisjoner for innhold og omfang. Men det er Kultur
skolerådets rammeplanutvalg som utarbeider konkrete
retningslinjer for skoleslagets innhold. Departementene
vil støtte opp under de retningslinjene som gis, jf tiltak
i Meld. St. 20 (2012–2013) På rett vei fra Kunnskapsdepartementet.
• Kompetanse og kvalitet er sentralt for arbeidet ekspertgruppa har vurdert. Kompetanse i lærerutdanningen og
dermed læreres kompetanse følges opp med forslag fra
Følgegruppen for lærerutdanningsreformen, GLU 1–7 og
GLU 5–10.
• Når det gjelder fagskolesektoren vises det til et utvalg
oppnevnt av Kunnskapsdepartementet som skal levere
sin rapport innen utgangen av 2014.
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1.3 Ekspertgruppas sammensetning
Ekspertgruppa består av fagpersoner som på ulik måte har
arbeidet med de utfordringene mandatet for arbeidet omfatter. Både kunst-, kultur- og utdanningsperspektivene er
godt representert.
Ekspertgruppas medlemmer
Eirik Birkeland, leder for ekspertgruppa, musiker og
førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole
Sissel Andsnes, tidligere leder for DKS i Karmøy
kommune fra 2001–2013
Ann Evy Duun, rektor ved Fosnes kulturskole og
konsulent for Norsk kulturskoleråd i Nord-Trøndelag
Magne Espeland, professor ved lærerutdanninga ved
Høgskolen Stord/Haugesund
Ole Hamre, musiker og kunstnerisk leder for Fargespill,
Bergen
Berit Kirksæther, rådgiver i rådmannens fagstab
i Trondheim
Aslak Sira Myhre, leder av Litteraturhuset, Oslo
Elisabeth Sørheim, formidlingsleder i Norske
kunsthåndverkere
Sekretariat
Arnhild Hegtun, sekretariatsleder, seniorrådgiver
i Kunnskapsdepartementet
Sigrid Køhn, seniorrådgiver i Kulturdepartementet
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1.3.1 Ekspertgruppas arbeidsmåte og
innhenting av innspill
Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen har
lagt opp til et intensivt arbeid for å få innspill fra alle
relevante miljøer og aktører som har ønsket å bidra. Det
er ikke etablert en fast referansegruppe, men ved å definere hvilke miljøer og aktører som er helt sentrale for de
endringene som foreslås, har disse blitt invitert til samtaler og seminarer. Det ble også invitert åpent og bredt til
en innspillskonferanse ved oppstart av arbeidet. Denne ble
gjennomført på Klækken i november 2013. Konferansen
resulterte i mange verdifulle innspill fra innledere og fra
86 deltakere fra hele landet. Ekspertgruppa opprettet en
egen e-postadresse for innspill kunst.kultur@kd.dep.no.
Denne har blitt flittig benyttet.
Ekspertgruppas egne møter har blitt gjennomført i tilknytning til møter med fagmiljøer, seminarer og konferanse. Det
har også blitt gjennomført en del reisevirksomhet. Ekspertgruppa, eller deler av den, har deltatt etter invitasjon og selv
initiert møter med representanter for skoleeiere i fylkeskommuner og kommuner, kulturetater, kulturskoler, hele
grunnopplæringen, høyere kunstutdanning, barnehage- og
lærerutdanning. Det har vært egne møter med de miljøene
som arbeider særskilt med skolerettet virksomhet i kultursektoren, med nasjonale aktører som bidrar til innholdet
i Den kulturelle skolesekken, møter med utøvere, med
lærere, elever, organisasjoner og lag. Totalt har ekspertgruppa besøkt 13 fylker hvor representanter fra ulike miljø har
bidratt med forslag og innspill. Oversikt over møtene er vedlagt.
Ekspertgruppa har møtt svært stort engasjement, og stor tilslutning til at dette arbeidet er initiert i et samarbeid på tvers
av to departement.
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Behovet for å løfte fagfeltet og se alle tilbudene mer under ett
blir adressert over hele landet.
Ekspertgruppa vil takke alle som har bidratt med synspunkter og innspill!

1.4 Rapportens struktur
Som en rød tråd gjennom kapitlene i denne rapporten oppfordres kulturministeren og kunnskapsministeren til å være
kreative og konstruktive for å sikre kompetanse, kvalitet,
kontinuitet og kapasitet på alle nivå i arbeidet med kunst og
kultur i opplæringen.
I første kapittel redegjøres det for ekspertgruppas sammensetning og mandatet som ligger til grunn for gruppas arbeid,
vurderinger og anbefalinger.
I andre kapittel presenteres det kunnskapsgrunnlaget
ekspertgruppa baserer sitt arbeid på. Ekspertgruppa har fått
utarbeidet en samlet oversikt over relevante utredninger og
skandinavisk forskning i form av doktorgradsarbeider, mastergrader og fagfellevurderte artikler de siste 10 årene knyttet til kunst og kultur i opplæringen. Ekspertgruppa bygger
på dette kunnskapsgrunnlaget i sine råd og utdypninger
i denne rapporten. Ekspertgruppa har også gitt en punktvis
innsikt i hva «de vet» som eksperter, som de mener det er
grunn til å fremheve i denne sammenhengen, og fulgt opp
med «alarmen tilsier» for å gi innsikt i temperatur og status for arbeidet med kunst og kultur i opplæringen, slik det
kommer til uttrykk nå.

Elevarbeid fra Ellingsrud skole

Dette er kjempegøy!
Og helt annerledes enn skolen ...
– Så det er ikke skole dette da?
Neiii … Skole er jo når vi sitter og
gjør oppgaver skriftlig.
Elev i 8. klasse ved Ellingsrud skole
under et animasjonsverksted i regi av DKS Oslo.

I tredje kapittel presenteres ekspertgruppas 10 råd til kulturministeren og kunnskapsministeren. Deler av disse
rådene kan iverksettes umiddelbart, hvis det er politisk vilje
9
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til det, mens enkelte råd nødvendigvis vil trenge lengre tid
for å igangsettes og gjennomføres fullt ut. Ekspertgruppa
har bestrebet seg på at rådene samlet sett skal gi god kvalitet og kompetanse i barnehage og skole, og i de tilbudene
og ordningene som er utviklet for å støtte opp om arbeidet
med kunst og kultur i opplæringen. Ikke minst har ekspertgruppa vært opptatt av kvalitet og omfang på fagfeltet
i høyere kunstutdanning og lærerutdanning, og hvordan helheten fremstår. Dette innebærer, som rådene viser, endringer
av struktur i samsvar med regjeringens politikk. Ekspertgruppa er oppmerksom på tidsknappheten i skolen, og vil at
rådene skal bidra til økt måloppnåelse for elevene og kvalitet
i den tiden som benyttes i samarbeid med fagmiljøer som
kommer til skolen.
Rådene er markert med romertall I-X. Hvert råd følges opp
med et underkapittel hvor utfordringer konkretiseres og det
gis noen anbefalinger for oppfølging av rådene.
I fjerde kapittel oppsummeres anbefalingene.
I femte kapittel redegjøres det for administrative og økonomiske konsekvenser.

Elevarbeid fra Ellingsrud skole

Denne skolens satsing på eget kunstog kulturarbeid har vært berikende,
samlende og identitetsskapende, og
vi vil slåss for å beholde den.
Rektor ved Kolnes barneskole

1.5 Sammendrag
I arbeidet med Det muliges kunst har ekspertgruppa sett på
om barn og unge får et helhetlig kunst- og kulturtilbud fra
barnehagen og gjennom opplæringen. Ekspertgruppa har
studert fagmiljøene/hovedaktører og pengene som brukes
på feltet i dag. Rådene fra ekspertgruppa gis for å gi bedre synergi på tilbudssiden og bedre samhandling og mottak
i skolen. Det legges opp til at eksisterende fagmiljøer gis et
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nytt grunnlag for samarbeid, med de konsekvenser at penger og personer må flyttes på.
Barnet, eleven og studenten skal få møte kompetanse og
kvalitet i hele opplæringsløpet. Dette har vært ledetråden.
Dårlig kvalitet, manglende tilbud eller fravær av kompetanse mens det gjennomføres opplæring eller tilbys opplevelse
må opphøre. I en obligatorisk skole er det en forpliktelse og
et samfunnsoppdrag at alle elever skal få utviklingsmuligheter og stimuleres til å utvikle sine talenter. I fag med
affektive mål, som vesentlige for fagenes egenart, er det spesielt viktig at det gis tid og kontinuitet til øvelse og gradvis
utvikling. Dette kan ikke skolen gjennomføre alene, med
sine knappe tidsrammer. Derfor må kulturskolene utvikles
parallelt og forsterke tilbud innen kunst og kultur utover det
den obligatoriske opplæringen legger opp til.
I vurderingen av alle ledd i barnehage, skole, kulturskole,
Den kulturelle skolesekken og kunst- og kulturinstitusjoner, har ekspertgruppa lagt vekt på kvalitet, kompetanse,
kontinuitet og resultater i form av læring og opplevelser.
Denne satsingen vil samlet gi robuste kulturelle grunnmurer i lokalmiljøet. Gitt de avgrensninger ekspertgruppa har for sitt arbeid vil denne helheten indirekte bli løst
ved de strukturendringene ekspertgruppa anbefaler for
samarbeid mellom sektorene på alle nivå. Det gjelder i første rekke politisk styringsgruppe fra begge departement
og revitalisert nasjonalt senter som etableres av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i samarbeid.
I senteret kobles arbeid med Den kulturelle skolesekken,
kulturskoler og utvikling av fag og kompetanse i barnehager
og skoler. Utfordringene på feltet kunst og kultur i opplæringen er svært omfattende og innebærer stor virksomhet
i kultursektoren. Ekspertgruppa har gitt forslag til et kontinuerlig samarbeid mellom sektorene og på tvers av nivåene,
slik at tilbudene blir bedre koordinert og fremstår mer helhetlig som del av skolens innhold – til beste for den enkelte
elev og samfunnet som helhet.
11
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Ekspertene legger til grunn
… at det norske samfunnet har forpliktet seg, med FNs barnekonvensjon, til å gi alle barn og unge rett
til opplæring og til fullt ut å delta i kulturelle og kunstneriske aktiviteter. Innholdet i barnehage, SFO,
skole, kulturskole og Den kulturelle skolesekken må reflektere denne retten ved å gi et helhetlig tilbud til
alle barn. Det handler om å oppleve kunst, å lære om kunst og selv ta kunstneriske og kulturelle uttrykk
i bruk. Opplæringen skal gi kvalifisert grunnlag for egne valg, for videre fordypning og studier.
Av tidligere strategier, som er utviklet for å gi grunnlag og
retning for samarbeid om kunst og kultur i kultur- og utdanningssektor, er Broen og den blå hesten (1995) og Skapende
læring (2007-2010) de mest sentrale. I dette kapitlet gis det
et riss av det grunnlaget som gjelder i dag, regjeringsplattformen (2013) og formålsparagrafen for opplæringen. Det
vises til internasjonale avtaler og resolusjoner, og det kunnskapsgrunnlaget vi har på forskningsfronten i Skandinavia.
I tillegg gir ekspertene noen punkter om aktualitet ut fra
egen kunnskap, og belyser forhold som er alarmerende for
fagfeltet, forhold som lett kan følges opp. Politikk er det
muliges kunst… alt må læres… og det må øves over tid…

2.1 Regjeringens politikk for kunst, kultur
			
og estetikk
Ekspertgruppa har merket seg følgende punkter i regjeringsplattformen som kan legges til grunn for det videre
arbeidet på tvers av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet:
• Styrke identitetsfølelse og tilhørighet med kunnskap om
og opplevelse av vår felles kulturarv
• Styrke norskopplæring og evnen til samfunnsdeltakelse
med kunnskaps- og kulturpolitiske virkemidler
• Sikre barn og unges mulighet til gode kulturopplevelser
ved blant annet å satse på korps, kor og Ungdommens
kulturmønstring
• Legge til rette for at unge talenter skal få anledning til
faglig utvikling, uavhengig av sosial og økonomisk 		
bakgrunn, gjennom kulturskolene og deres samarbeid
med blant annet frivillige aktører
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• Styrke støtteordningene til frivillige organisasjoner som
driver sosial inkludering i lokalsamfunnene
• Ivareta norsk språk og litteratur, legge til rette for nye
forfatterskap
• Vektlegge kultur som næring, styrke mulighetene for
entreprenørskap i kultursektoren
• Løfte kvaliteten i barnehagene
• Løfte kvaliteten i lærerutdanningen, innføre rett og plikt
til etter- og videreutdanning
• Kreve at alle lærere fra 1. trinn skal ha fordypning i basisfag de underviser i *
• Prioritere elevenes lese- og skriveferdigheter **
• Skolen skal kvalifisere elevene for arbeidsliv og høyere
utdanning
• Stimulere tettere samarbeid mellom skoler, bedrifter og
forskningsmiljøer
• Utvikle temaskoler i samarbeid med høyere utdan-		
ningsinstitusjoner
• Gjennomføre et yrkesfagløft ***
• Utvikle verdensledende universitetsmiljøer
• Styrke forskningsinnsatsen
• Satse på frivillighet og gaveforsterkningsordninger
• Regjeringen vil føre en fremtidsrettet næringspolitikk
som legger til rette for verdiskaping og sysselsetting i alle
deler av norsk økonomi
• Regjeringen vil styrke satsingen på næringsrettet 		
forskning og innovasjon, slik at vi får lagt bedre grunnlag
for verdiskaping
• Ta vare på nasjonale minoriteters kultur
• Mennesker med skapertrang og tiltakslyst må gis større
armslag
* dette må selvsagt gjelde alle skolens fag
** dette er helt sentrale kunstuttrykk
*** vesentlig antall yrkesfag innen håndverksfag,
samt satsingen på «små og verneverdige fag»
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2.2 Formålsparagrafen for opplæring
i Norge § 1–1 med ekspertgruppas uthevinger

2.3 Internasjonale avtaler, resolusjoner og
prioriteringer

Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og
gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og
forankring.

Ved å anerkjenne FNs barnekonvensjon har Norge forpliktet seg til å gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle på
grunnlag av den enkeltes evner med alle egnede midler.
Partene er enige om at barnets utdanning skal ta sikte på å
utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig. Partene skal utvikle respekt
for barnets foreldre, dets egen kulturelle identitet, språk og
verdier, for de nasjonale verdier i det land barnet bor, landet
hvor han eller hun eventuelt kommer fra og for kulturer som
er forskjellige fra barnets egen kultur. Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle
og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede
og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjon og
fritidsaktiviteter (Artikkel 28, 29, 31).

Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik,
tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som óg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.
Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.
Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise
respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje
demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.
Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og
holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne
delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde
skaparglede, engasjement og utforskartrong.
Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til
medverknad.
Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med
tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar
danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal
motarbeidast.

I 2006 initierte UNESCO til utveksling om kunstfagenes betydning og rolle hvor Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet deltok og blant annet presenterte arbeidet
med Den kulturelle skolesekken. Det ble utarbeidet et «Veikart» for kunstfaglig kompetanse og utdanning. Dokumentet er utformet for å gi en felles forståelse for betydningen
av kunstfaglig utdanning, definere begreper og fastsette hva
god praksis er. Anne Bamford har arbeidet videre med det
grunnlaget som ble etablert i UNESCO, og har med boka
The Wow factor (2006) og kartleggingsarbeid i flere europeiske land inklusive Norge, fått betydelig oppmerksomhet
rundt arbeid med kunst og kultur i opplæringen. Kartleggingen i Norge ble gjort som oppdrag for Nasjonalt senter
for kunst og kultur i opplæringen i Bodø (2010/2011).
I sin Innovation Strategy (2010) påpeker OECD at et bærekraftig samfunn har behov for å utvikle kompetanse om
innovasjon og kreativitet. I rapporten Art for Art’s Sake?
(2013) fra OECDs Center for Educational Research and
Innovation er hovedbudskapet at opplæring i kulturelle og
kunstneriske aktiviteter bidrar til å utvikle varierte tenkemåter som grunnlag for innovasjonsferdigheter. Kunstfag13
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ene vektlegger både kognitive og ikke-kognitive kunnskaper
og ferdigheter. Opplæring i kunstfag kan derfor stimulere
åpenhet for erfaringer, eget uttrykk og utadvendthet, empati og samarbeid. Opplæringen kan óg styrke barn og unges
evner til observasjon, utforsking, utholdenhet og refleksjon.
Kunstfagene blir dermed viktige grunnleggende forutsetninger for allmenn tilegnelse av kunnskap.
EU-kommisjonen definerer nøkkelkompetanser som en
kombinasjon av kunnskap, ferdigheter og holdninger
relevante for den konteksten de skal anvendes i. Disse
grunnleggende kompetansene betraktes som likeverdige,
og er kompetanser som alle individer trenger for å oppnå
personlige mål og utvikling, et aktivt medborgerskap, sosial
inkludering og deltakelse i arbeidslivet. Kulturell forståelse
og det å kunne benytte kulturelle uttrykk er en av nøkkelkompetansene.
Nordisk Råd har hatt kunst, kultur og opplæring på dagsorden i flere omganger i kultur- og utdanningsutvalg. Ekspertgruppa trekker fram noen av de perspektivene som presenteres i Tema Nord (Rapport 2011: 518). Når det gjelder økt
satsing på praksisnær forskning og utviklingsprosjekter som
utformes i skolen, kan det berede grunnen for et bredt vitenskapssyn med mange innfallsvinkler til kreativitet, innovasjon og entreprenørskap. Kreativitet løftes fram som grunnleggende ferdighet. Kreativitet som «kjernekraft» kobles til
å styrke kreativitetens plass i skolen – som forutsetning for
all innovasjon. Det drøftes hvordan dette kan organiseres,
om det skal implementeres i fag/på tvers av fag eller som
eget fag.
Det oppfordres til å legge økt vekt på samarbeid på mange
nivå for å fremme helhetstenkning mellom faglærerutdanninger og allmennlærerutdanninger, mellom barnehage,
grunnskole, videregående skole og lærerutdanningen, mellom ulike skolefag og samarbeid de praktisk og musiske
fagene imellom. Målet med helhetstenkning er blant annet
å se kreativitet, innovasjon og entreprenørskap som en rød
tråd gjennom hele utdanningssystemet. Det er derfor viktig
å styrke lærerkompetansen ved å gi gode tilbud i fagene og
innenfor innovasjon og entreprenørskap tilpasset skolever14

ket. Her kan en blant annet trekke veksler på de praktiske og
musiske fagenes vektlegging og kompetanse på kreativitet
og elevaktive læreprosesser.
Det fremheves som viktig at begrepene tydeliggjøres i plantekstene. Dette vil innebære bevisstgjøring for lærere og studenter, og gi signal om satsing på området. Det oppfordres
til å øke timetallet og ressurser til estetiske fag for å imøtekomme etterspurt kompetanse. Videre vises det til at det er
nødvendig å satse bredt på utvikling av kreativitet i grunnopplæringen. Dette innebærer opptrapping av etter- og
videreutdanningstiltak innenfor praktiske og musiske fag.

2.4 Kunnskapsgrunnlag utviklet
i Skandinavia
Ekspertutvalget har fått utarbeidet en litteraturoversikt over
doktorgrader, mastergrader, publiserte artikler, rapporter
og utredninger knyttet til kunst og kultur i opplæringen de
siste 10 årene i Skandinavia. Oversikten er lagt ved denne
rapporten (vedlegg 8).
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2.5 Vi vet at

2.6 Alarmen tilsier at

• barn og unge har krav på god opplæring i kulturelle og
kunstneriske aktiviteter
• Formålsparagrafen for opplæringen ikke måles i tester ikke alt som teller kan telles
• læring i alle fag kan styrkes ved variert tilnærming og
arbeidsmåter fra kunstfagene
• ikke-kognitive ferdigheter og kunnskaper er like viktige
som kognitive ferdigheter og kunnskaper for et samfunns
bærekraftige utvikling
• estetiske fag i skolen utgjør en mindre andel av undervisningen enn tidligere i Norge
• Finland har økt timetallet i praktiske og musiske fag
• høy utøvende kunstnerisk kompetanse krever tidlig start,
sammenhengende utdanningsløp og minst 10 000 timer
systematisk øving
• kunstfaglig fordypning bør gis i kulturskolen
• Den kulturelle skolesekken er en enestående ordning for
alle barn, lærere og kunstnere i Norge
• at det er attraktivt for kunstnere å få oppdrag
i Den kulturelle skolesekken
• arbeidslivet etterspør innovasjon, kreativitet og sosial
kompetanse
• det er behov for lærere med kunstfaglig kompetanse og
kunstnere med pedagogisk kompetanse
• god undervisning i estetiske fag krever rom og utstyr
• kunst- og kulturinstitusjoner har i sitt oppdrag å nå fram
til barn og unge med sine tilbud
• statlige stimuleringsmidler utløser stor aktivitet lokalt
• kulturbudsjettene ofte blir salderingsposter i kommuner
og fylker ved budsjettkutt
• det er store lokale forskjeller og store kvalitetsforskjeller
på tilbudene som blir gitt

• vi er i ferd med å få en skole og barnehage der
opplæring i kunst og kultur ikke er prioritert og mangler
handlingsrom
• politikere og embetsverk ikke må bruke begrep som 		
basisfag
• alle skolens fag er godt begrunnet og må gis oppmerksomhet for å sikre kvalitet – hele tiden, ellers forvitrer
kompetansen på alle nivå i lærerkorpset, og mange årskull
kan miste tilbud de har krav på for å bruke sine evner og
utvikle sitt talent. Alarmen tilsier at det gjelder de estetiske
fagene nå. Det er alvorlig. Ta grep!
• i utdanningspolitikken kan man ikke «ta det viktigste 		
først», «prioritere» eller «nedprioritere» uten at det får
konsekvenser for elevene som er i skolen NÅ
• det synes å være stor mangel på oppmerksomhet,
interesse og forståelse for de estetiske fagene hos
beslutningstakere på ulike nivå
• dans, drama og film i liten grad blir prioritert i skolen
• Den kulturelle skolesekken ikke er godt nok forankret
i skolen
• skolen må engasjere seg i utvikling og innhold av
Den kulturelle skolesekken på alle nivå
• kulturskolen rekrutterer sosiokulturelt smalt og er for dyr
for mange
• kulturskolens kvalitet må styrkes, profilen må bli tydeligere
og flere kunstuttrykk tilbys
• utstyrsmangelen i estetiske fag mange steder er prekær
• mangel på koordinering av kunst- og kulturfaglige
satsinger for skole og barnhage svekker kvaliteten
i tilbudet og gir mangelfull utnyttelse av ressursene
• det er urettferdig at store lokale forskjeller fører til
ulik kvalitet på tilbudene som blir gitt
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kapittel 3
Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren
Hvert råd følges opp med konkretiseringer i dette kapitlet.

Anerkjenn verdien av kunst, kulturmøter og kulturell kompetanse – formuler politikk
for et mangfoldig og inkluderende samfunn
Sørg for politisk oppmerksomhet og engasjement for kunst- og kulturfag
på alle ledernivå – bruk styringslinjene
Utvid porteføljen til den politiske styringsgruppa for Den kulturelle skolesekken
til også å omfatte kulturskolevirksomheten
Styrk samarbeidet mellom kultur- og utdanningssektor – tydeliggjør oppgavedeling
mellom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå
Utnytt ressursene bedre og utvid kunnskapsgrunnlaget – samlokaliser og koordiner
virksomheten gjennom et nytt nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen
Støtt opp om utvikling og kvalitet i den lokale kulturelle grunnmuren med
barnet og eleven i sentrum
Still krav til fagkompetanse

Ta initiativ som kan utvikle og forankre Den kulturelle skolesekken bedre
i både utdannings- og kultursektoren
Lag tydeligere profil for kulturskolesatsingen

Øk bevisstheten og kunnskapen om yrker og næringsvirksomhet som krever
yrkesfaglig utdanning i håndverksfag eller høyere kunstfaglig utdanning
17
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3.1
RÅD

I

Anerkjenn verdien av kunst, kulturmøter og
kulturell kompetanse – formuler politikk for et
mangfoldig og inkluderende samfunn

Kulturell kompetanse er et av hovedprinsippene for opplæringen i Norge. Det er lagt til rette for arbeid
med dette i skolens fag og med brede tilbud fra kunst- og kulturfaglige miljøer både for barnehager, skole
og fritid. Betydningen av kunnskap om kunst og kulturelle uttrykk må kommuniseres, skapes og gjenskapes kontinuerlig. Dette er grunnleggende i et mangfoldig samfunn for å fremme gjensidig forståelse, gode
møter og utvikling. Det handler om å stimulere både hjerne, hjerte og hånd. De estetiske fagene er sentrale for utvikling av kulturell kompetanse hos barn og unge, og for å utvikle samfunnets samlede kulturelle
kompetanse, sammen med Den kulturelle skolesekken, kulturskolen og andre kulturtilbud.

Møter med kunst kan både være bekreftende og grenseoverskridende. Kunsten stimulerer fantasien, sanseligheten og
utvider tanken. Den er med på å forme vår identitet og øke
vår forståelse for andres uttrykk. Vi ser ting fra nye vinkler,
utvider vår horisont og øker vår selvinnsikt. Kunstmøter er
finstemt kommunikasjon mellom mennesker.
Grunnopplæringen spiller en viktig rolle i å legge til rette
for befolkningens bruk av og holdning til kunst. De estetiske fagene og møtene elevene får med kunst og kultur gir
en grunnleggende innføring i en bred portefølje av kunstog kulturuttrykk, de bidrar til innføring i og fornying av
vår kulturarv. Denne dannelsen både i kulturhistorien og
kunstuttrykkenes teknikker og redskaper, er et vesentlig element i samfunnet. Sammen med opplevelse og opplæring
i barnehagene, bidrar dette til en felles kultur, preget av små
forskjeller både kulturelt og sosialt.
Estetiske fag og møter med kunst gir elevene en unik mulighet til ikke bare å tilegne seg kunnskap, men også å uttrykke
seg og gjennomføre hele prosjekter fra idé til ferdig produkt.
De er prosessorienterte. Disse ferdighetene har verdi for utviklingen av individet, men også for samfunnet. Erfaringene
fra de estetiske fagene, både innen kunstuttrykk og håndverk kan gjenskapes og gjenbrukes i en rekke situasjoner
i både yrkes- og privatliv.

Norge er i dag et flerkulturelt samfunn, på skoler i de store
byene kan det gå elever med flere titalls forskjellige morsmål. I den forbindelse har de estetiske fagene snarere blitt
mer enn mindre viktige. De gir oss innsyn og innsikt i kultur
og tradisjon.
Skolens fag bærer i seg ulike innfallsvinkler til forståelse og
kunnskap. Matematikken og kunstfagene representerer hver
sine ytterpunkt i et slikt helhetsbilde. Matematikken er vårt
mest presise språk, kunsten er vårt mest fleksible. Matematikken gir oss det riktige svaret, kunsten gir oss tusen riktige svar. Matematikkens strukturer gjør verden begripelig.
Kunsten kan være uhåndgripelig og lære oss å gi slipp på
strukturer. I krysspeilingen mellom disse anskuelsene kan
utvikling og innovasjon oppstå. Det kan være i vekslingen
mellom opplevelse og analyse, mellom oversikt og detaljer,
mellom intuisjon og presisjon.
Kunst og kulturmøter åpner for mangfold. Det kan være
møter med mennesker fra andre kulturer som bringer med
seg forskjellige erfaringer. Det kan være møter mellom mennesker i ulike aldre, mellom ulike kjønn, mellom vestlendinger og østkantfolk, mellom minoritet og majoritet. Mangfold
innebærer møter mellom forskjeller. I skolen er det særlig to
fagfelt hvor norsk språk ikke er en betingelse for mestring.
Det gjelder idrettsfag og estetiske fag. Disse fagene er viktige
i brobygging mellom kulturer, de er arenaer for mestring på
19
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3.1.1 Estetiske fag, måling og resultatstyring
Utvikling i dagens verden handler i stor grad om tilpasningsevne, som igjen handler om forandring og innovasjon.
Videreutvikling av barns evne til innovativ tenking bør være
en viktig del av framtidas skole, og kan blant annet ivaretas
ved økt satsing på estetiske fag i opplæringen. I en verden
der de riktige svarene har stadig kortere holdbarhet blir de
nye svarene stadig viktigere.

tvers av språk. Kunstfagene og kulturmøtene handler også
om anerkjennelse av hele mennesket, dets fortid og framtid,
relevans og kompetanse i kraft av en unik personlig historie,
der din historie ikke er helt lik min.
Sosial og kulturell anerkjennelse er kanskje den viktigste
ressursen for at barn og unge skal vokse seg sterke og trygge,
ikke minst gjelder dette for barn med innvandrerbakgrunn.
Barnehager og de obligatoriske skolene er arenaene som har
størst forpliktelse til å gi gode vilkår for mangfoldet i samfunnet, for å sikre inkludering, utvikling og mestring for den
enkelte. Sosial og kulturell kompetanse er derfor prinsipper
som skal være gjennomgående i all undervisning, dette er
grunntonen i det danningsoppdraget som skal bidra til et
innsiktsfullt og inkluderende samfunn.
Med kunst- og kulturfag og de kulturmøtene som skapes
i og rundt skole, barnehage og samfunnet for øvrig, kan vi
bidra til å skape en moderne kulturell grunnmur som speiler
det flerkulturelle Norge. Dette vil kunne bane vei for bredere
rekruttering til kulturskolene, høyere kunstutdanning og til
våre kunst- og kulturinstitusjoner, og vil dermed også være
et viktig verktøy til sosial inkludering.
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Alle elever skal lære og beherske «grunnleggende ferdigheter» i arbeidet med alle skolens fag. Men smalt forstått,
som ferdighetstrening i lesing, skriving og regning – uten
oppmerksomhet på hva som leses, hva som skrives og hvorfor det skal beregnes, gir dette altfor lave målsettinger for
opplæringen generelt og for de aller fleste elever.
Retorikken rundt kunnskap og kunnskapssyn bør løftes, debatteres og nyanseres, slik at den ikke frikobles fra
læringssyn og menneskesyn. Når sosial og kulturell kompetanse skal være gjennomgående for all opplæring – som et
prinsipp for undervisningen – må dette gis mer oppmerksomhet og større handlingsrom. Kulturell kompetanse kan
ikke måles med de samme redskapene som brukes i dagens
internasjonale kunnskapstesting. Det bør utvikles kriterier
for å måle oppnådd resultat av skolens arbeid med å utvikle
kulturell kompetanse. Slike målinger kan ikke skje på individnivå, men må utvikles som mål på hele skolens samlede
kompetanse. Det innebærer så vel kompetanse i estetiske
fag, som bruk av DKS, kulturskole og kulturinstitusjoner.
En slik måling kan være det redskapet som kan sikre oppmerksomhet og kvalitet for kulturfag og kulturmøter
i framtidas skole.

3.1

EKSPERTGRUPPA ANBEFALER AT
• det utvikles kriterier for kulturell kompetanse på
skolenivå

Festspillforestillingen «Mosaikk» skulle få noen «mellomstikk».
Ungdommer med bakgrunn fra konfliktområder rundt om
i verden ble invitert til et kreativt verksted for å se hva de
kunne bidra med.
Ali AlBadris skal være med. Han er 16 år gammel og har kommet alene som flyktning fra Irak. Ali har vært på flukt gjennom Øst-Europa i tre år. Han kan nesten ikke lese eller skrive,
og har store adferdsproblemer. Han er den største utfordringen
i ungdomsgruppen som skal delta i forestillingen.
Men når den norske stevtonen «Ola, Ola kua di e dau» blir
presentert, våkner Ali. Melodien inneholder nemlig intervallet
en forstørret kvart, som gir et tydelig orientalsk preg til sangen, og trigget av dette kjente i det ukjente reiser Ali seg opp
og begynner å synge tradisjonell irakisk kvarttonesang som vi
aldri hadde hørt maken til. Gang på gang aktiverte den magiske vokalklangen vårt autonome nervesystem. Vi inviterte
kolleger og venner på øvelsene for å oppleve denne åpenbaringen og ikke et hår lå parallelt med kroppen hos noen. Vi hadde
en sanger av internasjonalt format blant oss!

Denne hendelsen hadde store konsekvenser for det kunstneriske resultatet. Da de andre ungdommene så begeistringen Ali
skapte med sitt kulturuttrykk, tenkte de nok at også de hadde
med seg noe verdifullt, og vi ble nærmest begravd i magedans
fra Kurdistan, vuggesanger fra Somalia og strupeperkusjon
fra Liberia for å nevne noe.
Men den største konsekvensen av denne hendelsen var den
sosiale. Ali forvandlet seg som ved et trylleslag fra å være
vårt største problem til å bli vår største ressurs, bare ved å bli
definert som ressurs. Det var Ali som ringte til de andre for å
få dem til å komme på øvelse, som stablet stoler og spurte om
det var noe mer han kunne hjelpe til med. Det som treffer oss
er innsikten vi som publikum får, gjennom å oppleve mennesker som vokser av anerkjennelsen og sprenger sine grenser på
scenen der og da. Det forteller oss noe om hva det er å være et
menneske. Og er det ikke dette vi søker i all kunst?
Dette ble starten på Fargespill. Og Ali AlBadri? I dag er den
aktive sangeren gift, har to små barn og godt betalt jobb
i Nordsjøen. Lenke til video
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Sørg for politisk oppmerksomhet og engasjement
for kunst- og kulturfag på alle ledernivå – bruk
styringslinjene

Dedikerte lærere, kunstnere og kulturarbeidere trenger tydelige statsråder og et embetsverk som understreker betydningen av at vedtatte planer for kunst og kultur i opplæringen blir realisert. Ta i bruk politiske
og byråkratiske virkemidler for å sikre samarbeid om kvalitet og kompetanse i kunst- og kulturopplæringen
– til beste for barn og unges læring og opplevelse.

Barn og unge skal i møte med kunst og kultur utfolde sin
skaperglede, sitt engasjement og sin utforskertrang. Skolen
er en arena for å prøve og feile, for å trene og øve, for å få
ros og veiledning, for å mestre og oppnå resultater. Barn og
unge er vanligvis flinke til å sette ord på og vise oppriktig
glede når de har oppnådd noe de har strevd med, eller vært
spente på. Alle som har stått på en scene og bidratt i en oppsetning vet hva det vil si å gjøre så godt man kan, og kjenne
gleden når man lykkes i samarbeid med andre. Anerkjennelse og applaus gir selvtillit og mestring.
Estetiske læreprosesser er å ta i bruk alle sanser i skapende
arbeid. Kreative ferdigheter utvikles i møte med de estetiske
fagområdene. Gjennom ord, toner, bilder og bevegelse kan
barn og unge uttrykke seg, oppleve og få innsikt. Dette vil
kunne bidra til god læring i kunstfagene og i andre fag. Det
kan skje i samarbeid med Den kulturelle skolesekken og
kulturskolen, men det er også viktig at barn og unge lærer å benytte bibliotek, museer og andre institusjoner i sitt
nærmiljø.

te for å sikre gode betingelser for læring også i kunst- og
kulturfag. Ekspertgruppa har fått tydelige innspill som forteller at rektors engasjement har stor betydning for hvordan fagområdene prioriteres. «Den forrige rektoren var
selv musikklærer. Da fikk vi musikkrom og instrumenter.
Men nå…» Det er også lederne som har ansvar for å ansette
personale med kompetanse i de fagene de skal undervise i,
og bidra til at disse utvikler sin kompetanse med etter- og
videreutdanning. Ekspertgruppa har sett flere eksempler på
at skoleledere som jobber systematisk med kunst- og kulturopplæring på sin skole får til å utvikle gode læringsmiljø
og skaper gode resultater.
Da en rektor fra Kaupanger ble spurt om hvorfor de lyktes
så bra med trivsel, godt læringsmiljø, fravær av mobbing og
gode resultater i fagene svarte han: «Kunst, kunst, kunst!!!»
Og ved Gosen skole i Stavanger fikk ekspertgruppa oppleve
hvordan det var satset på samtidskunst, og hvilken betydning det ble tillagt av rektor. De har laget en film som viser
satsingen: Gosen skole.

Ledere på alle nivå i opplæringen må ha et engasjement for
dette. Ekspertgruppa ser et behov for tydeligere føringer
i styringslinjene. Når ekspertgruppa vektlegger at ledere på
alle nivå må framsnakke de estetiske fagene, må det selvsagt ikke skje på bekostning av de andre fagene. Fagene må
fremheves i kraft av sin egenverdi, og behandles på linje med
andre fag.

Det engasjementet og den kompetansen skolen selv har for
arbeid med estetiske læreprosesser, gir en god indikator for
hvordan skolen benytter og samarbeider med DKS og kulturskolen. Det er nødvendig at dette arbeidet organiseres på
en god måte, og det krever ledelse. Forutsigbarhet og planlegging har vist seg å være suksessfaktorer for et godt utbytte
av Den kulturelle skolesekken.

Skole- og barnehageledere har et ansvar for å legge til ret-

Skole- og barnehageeiere har ansvar for å legge til rette for
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at det finnes nødvendig kompetanse i skoler, barnehager
og kulturskoler. Aktiv bruk av etter- og videreutdanningsordninger er en vesentlig del av dette, og må utvikles i samarbeid med kunst- og lærerutdanningene. Kommuner må
også sørge for godt samarbeid på tvers av utdannings- og
kultursektor, vise ambisjoner og planer for sine kulturskoler,
og utnytte mulighetene som gis gjennom samarbeid mellom
Den kulturelle skolesekken, kulturskolen, barnehager og

skoler. Mange kommuner løser dette på en god måte, men
ekspertgruppa ser store variasjoner.
Samarbeidet på tvers av sektorene forvaltes i ulik grad ved
de statlige fylkesmannsembetene. Representanter fra dette
nivået bør være naturlige partnere i landsdelen og fylket for
samarbeid om en nasjonal satsing som Den kulturelle skolesekken. Fylkesmannens utdanningsavdeling bør også, i sin
kommunikasjon med skoleeiere i sitt fylke, vise oppmerksomhet og interesse for det arbeidet som utføres, og hvordan
det er kvalitetssikret og forankret i høgskoler og universitet. Dette gjøres i flere fylker, men ekspertgruppa har oppfattet at utdanningsdirektører gjerne skulle hatt tydeligere
styringssignaler på dette området. Det er hevdet overfor
ekspertgruppa at kunst og kultur ikke har vært på dagsorden
i et eneste av samarbeidsmøtene mellom Utdanningsdirektoratet og fylkesmennenes utdanningsdirektører siden 2008.
Det er behov for større engasjement og oppmerksomhet fra
Utdanningsdirektoratets side.
Utdanningsdirektoratet har riktignok delegert ansvar for
utvikling og arbeid med kunst- og kulturfagene til Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Bodø, men
det er direktoratet som har ansvar for faglig oppfølging av
senteret. Det er derfor en berettiget forventning til at Utdanningsdirektoratet bidrar med informasjon, styringssignaler
og framsnakker kunst og kultur i opplæringen på ledernivå. Tilsvarende kan etterspørres i styringsdialogen mellom
Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartement.
Kunnskapsdepartementet har oppgaver på kunst- og kulturfeltet både i Universitets- og høyskoleavdelingen, Opplæringsavdelingen og i Barnehageavdelingen. Ekspertgruppa
vil oppfordre til systematisk samarbeid på tvers av avdelingene, og med avdelingene i Kulturdepartementet slik det
er beskrevet i kapittel 3.4.
Det er en fordel om ledere i kultursektoren kjenner til hvor-
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3.2.1 Planer om kunst og kultur i barnehage, SFO og grunnopplæringen

dan kunst- og kulturområdet er utformet i læreplanverket.
Det vil gi et godt grunnlag for å framsnakke samarbeid og
det vil konkretisere hva kultursektoren kan supplere skolens
eget arbeid med på disse områdene.
Selv om forslag til endring av innholdet i skolen er utenfor
ekspertgruppas mandat, er de fagene som tilbys i skolen og
den kompetansen skolen har for å gi god undervisning og for
å samarbeide med fagmiljøer utenfor skolen helt sentralt for
videre utvikling på området. Ekspertgruppa har fått svært
mange innspill om dette, og tar opp behovet for å styrke
kompetansen på alle nivå i kapittel 3.7. Ekspertgruppa har
ikke lagt opp til utvidelse av fag- og timefordelingen, men
vært opptatt av å styrke kompetanse og kvalitet i de strukturene som er lagt. Likevel vil gruppa i dette kapitlet gi beskrivelser av hva som ligger i barnehagens og skolens grunnlagsdokumenter, og hvilken terminologi som benyttes for
å bidra til felles grunnlag for kommunikasjon på tvers av
sektorene.
Som et eksempel på land som legger vekt på kunst- og kulturfag, viser vi til Universitetet i Sydney som presenterer ny
nasjonal læreplan for Australia (mars 2014).
https://theconversation.com/the-new-national-artscurriculum-could-make-for-better-schools-24537

Opplæring i kunst og kultur i barnehage og skole rammes
inn på ulik måte og har forskjellige navn. Dette gjelder både
enkeltstående og sammensatte fagområder, som for eksempel praktiske og estetiske fag i grunnskolen og musikk, dans
og drama i videregående opplæring. I Skolefritidsordningen
(SFO) benyttes betegnelser som leik, kultur og fritidsaktiviteter, mens barnehagen benytter kunst, kultur og kreativitet.
I tillegg har en rekke av de øvrige fagene i grunnopplæringen kunnskapsområder og beskrivelser som forutsetter
kunstfaglig kompetanse.
I kulturskolen finner vi en blanding av fagområder og kunstarter, som musikk, dans, teater, visuelle kunstfag og skapende skriving. Hovedområdene i Den kulturelle skolesekken
er scenekunst, visuell kunst, musikk, film, litteratur og kulturarv. Kunstfag blir ofte brukt som en samlebetegnelse, og
innebærer en felles tilknytning til begreper som estetikk,
kreativitet og kognitive og ikke-kognitive ferdigheter.
Kunst og kultur beskrives i barnehageloven og rammeplanen for barnehager med innhold og oppgaver inndelt
i «fagområder». Opplæringen i kunst og kultur er primært
i fagområdet kunst, kultur og kreativitet, men også noe i fagområdene kommunikasjon, språk, tekst, kropp, bevegelse og
helse.
I rammeplanen for SFO legges det opp til et bredt spekter
av kulturelle aktiviteter som for eksempel sang og musikk,
tegning, maling og kunsthåndverk, dans og teater. I mange
kommuner er det utviklet gode samarbeidsmodeller mellom kulturskolen og SFO for å ivareta dette området.
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som før har ligget i norskfaget, blir flyttet over til valgfaget,
samtidig som den realkompetansen valgfagslærerne tilegner seg, etter hvert vil kunne smitte over på arbeidsmåtene
i norskfaget. Disse valgfagene er gode eksempler på fag
i skolen som ligger godt til rette for samarbeid med ulike profesjoner i kultursektoren. Her ligger også mange muligheter
i samarbeidet med Den kulturelle skolesekken. Arbeidet
med å nå kompetansemål i fagene, kan styrkes i samarbeid
med kunstnere og kulturarbeidere.

Kunst og kultur er forankret i den generelle delen av
læreplanverket K06, særlig i formuleringene knyttet til
det skapende, meningssøkende og integrerte mennesket
og i prinsipper for opplæringen. Praktiske og estetiske fag
i grunnskolen omfatter kroppsøving, kunst og håndverk, mat
og helse og musikk.
Landslaget for norskundervisning fremhevet overfor
ekspertgruppa at estetiske emner og læreprosesser fortsatt
er en viktig og integrert del av norskfaget i Kunnskapsløftet
– også etter den omfattende planrevisjonen som ble implementert høsten 2013. Satsing på grunnleggende ferdigheter
og en mer målstyrt læreplan utelukker ikke at estetiske prosesser og opplevelser inngår i faget.
I fagplanene for grunnskolens to estetiske fag, kunst og
håndverk og musikk, er innholdet beskrevet i form av kompetansemål for skolefagenes hovedområder; visuell kommunikasjon, design, kunst, arkitektur (kunst og håndverk)
og musisere, komponere og lytte (musikk).
De nye, tverrfaglige valgfagene på ungdomstrinnet har klart
estetiske dimensjoner. Dette vil kunne medføre at aktiviteter
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I videregående skoler varierer det hvilke muligheter elevene har til å velge blant kunstfagene. Valgmulighetene styres av hvilke utdanningsprogrammer den enkelte skole
tilbyr, og det vil derfor snarere være unntaket enn regelen
at elever på allmennfaglig utdanningsprogram kan velge
musikk, dans og drama eller kunst og håndverk. Det er bare
kroppsøving med sin kunstfaglige dansetilknytning som er
obligatorisk i videregående opplæring.
Ekspertgruppa er positiv til forslaget i Meld. St. 20 (2012–
2013) På rett vei, der det ble lagt opp til å etablere et eget
studieforberedende utdanningsprogram innenfor formgivning på linje med idrettsfag og forbedring av kunnskapsgrunnlaget for musikk, dans og drama, for deretter å vurdere
endringer i struktur, fag og læreplaner.

EKSPERTGRUPPA ANBEFALER AT:
• Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet
innhenter rapportering om kulturell kompetanse på 		
skolenivå i Spørsmål til Skole-Norge, og vurderer
behov for tilsvarende rapportering fra barnehagene

FRA ELEVBESØK I KUNSTMUSEUM:
Det er første gang jeg ikke døde
av kjedsomhet på kunstmuseet.
Gutt, 10. klasse

En bra måte å få unge til å bli mer
observante og til å se ordentlig på bilder.
Jente, Vg3

En morsom vri, vi fikk være kreative selv.
Gutt, Vg1

Aha! Det går altså an å ha det gøy
på kunstmuseet!
Jente, Vg2

Jeg ville se mer på bilder etterpå!
Gutt, 8. klasse

Ekspertgruppa burde igangsette et tiltak
som heter Den kulturelle skolelederen!
Rektor ved barneskole
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Utvid porteføljen til den politiske styringsgruppa
for Den kulturelle skolesekken til også å omfatte
kulturskolevirksomheten

Kultur- og utdanningssektorene må styrke sitt samarbeid på alle nivåer i arbeid med utvikling av kulturskoler og Den kulturelle skolesekken. Kulturskolen sorterer under Kunnskapsdepartementet, men
virksomheten er også viktig for Kulturdepartementet. Både kulturskolen og Den kulturelle skolesekken
vil være tjent med felles styring når det gjelder innhold, organisering og ressursbruk.

Den overordnede styringen av Den kulturelle skolesekken
gjøres av en politisk styringsgruppe som består av to statssekretærer, én fra Kunnskapsdepartementet og én fra Kulturdepartementet. Styringsgruppa vurderer spørsmål av
politisk karakter og tar beslutninger om satsingsområder
for Den kulturelle skolesekken. Styringsgruppa møtes minimum to ganger i året. Embetsverket i de to departementene
bistår statssekretærene i styringsgruppa.
Ekspertgruppa foreslår at den politiske styringsgruppa
får utvidet sin portefølje til å omfatte både Den kulturelle
skolesekken og kulturskolevirksomheten. Dette vil føre til
større samhandling i den overordnede styringen av begge ordningene, og bidra til å styrke samarbeidet mellom
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet i saker
som omhandler kunst og kultur for barn og unge. Kulturutredningen 2014, DKS-forskningen (2013) og en rekke
eksterne miljøer som ekspertgruppa har vært i kontakt
med, anbefaler et sterkere samarbeid mellom kultur- og

utdanningssektoren på nasjonalt nivå. Denne endringen vil
imøtekomme disse anbefalingene.
Forslaget er nært knyttet til ekspertgruppas anbefaling om å
få etablert et mer koordinert samarbeid på lokalt plan mellom Den kulturelle skolesekken, kulturskole og skole. Dette
er viktige elementer for å oppnå en styrking av den lokale
kulturelle grunnmuren, slik det beskrives i kapittel 3.6.
Målet er at samhandlingen og samarbeidet mellom Den kulturelle skolesekken og kulturskole skal styrkes på alle nivåer.

EKSPERTGRUPPA ANBEFALER AT
• den politiske styringsgruppa for DKS innlemmer 		
kulturskolevirksomheten, for å sikre et mer helhetlig
tilbud og bedre ressursutnyttelse
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Styrk samarbeidet mellom kultur- og utdanningssektor – tydeliggjør oppgavedeling mellom
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå

Det finnes mange gode eksempler på konstruktivt samarbeid mellom utdannings- og kultursektor rundt
om i landet, men det ligger likevel et stort potensial i å tydeliggjøre aktørene, samle kreftene og utnytte
ressursene bedre. Både for å heve kvaliteten i og effekten av de ulike kunst- og kulturtilbudene i opplæringen, men også for å få mer ut av pengene som brukes på feltet. Det gjelder strukturer, kommunikasjon og kompetanse på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Ekspertgruppa anbefaler i denne rapporten en rekke tiltak
som har til hensikt å sikre kvalitet og øke ressursutnyttelsen. Tiltakene utgjør til sammen en struktur som illustreres
i modellen på side 33.
SENTRALT POLITISK NIVÅ
Felles styringsgruppe for DKS og
kulturskolevirksomheten
Styringsgruppa for Den kulturelle skolesekken utvider sin
portefølje til også å omfatte kulturvirksomheten. Dette
innebærer en samlokalisering av politisk oppmerksomhet
for de to ordningene.
Dette er nærmere omtalt i kapittel 3.3.
NASJONALT NIVÅ
Administrativt samarbeid mellom departementene
Administrasjonen i de to departementene har ansvar for
saksforberedelse for politisk styringsgruppe for DKS og kulturskolevirksomheten. I Kulturdepartementet gjøres dette
arbeidet i Kunstavdelingen. I Kunnskapsdepartementet er
ansvaret i Opplæringsavdelingen.
Samarbeidsteam for kunst og kultur i opplæringen
Samarbeidet mellom departementene kan forsterkes ved å
opprette et team hvor flere avdelinger utveksler ideer og erfaringer på området. Det vil være aktuelt for Kunstavdelingen,
Kulturvernavdelingen og Medieavdelingen i Kulturdepartementet og for Barnehageavdelingen, Opplæringsavdelingen

og Universitets- og høgskoleavdelingen i Kunnskapsdepartementet.
Forum for kunst og kultur i opplæringen
Kommunikasjon på tvers av utdannings- og kultursektorene
kan stimuleres og forsterkes ved at departementene sammen
med underliggende etater og andre aktuelle miljøer møtes
for å styrke kompetanse og utveksle erfaringer.
Reetablering av Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen
Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet reetablerer i samarbeid et Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Oslo. Dette vil erstatte nåværende nasjonale senter ved Universitetet i Nordland. Senteret skal organisatorisk
være knyttet til høyere kunstutdanning og lærerutdanning.
Senteret skal ha høyere kunstfaglig og pedagogisk kompetanse slik at det får legitimitet i alle fagmiljøer som på ulike
nivåer jobber med DKS og kulturskoler spesielt, og kunst
og kultur i opplæringen generelt. Senteret skal også bidra til
engasjement for kunst- og kulturfagene. Senteret skal ha en
koordinerende rolle overfor relevante aktører på regionalt
og lokalt nivå.
Nærmere omtale av reetablering av nasjonalt senter følger
i kapittel 3.5, og utkast til mandat for senteret ligger som
eget vedlegg (vedlegg 2).
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REGIONALT NIVÅ
Regionalt forvaltningsnivå omfatter Fylkesmannens
avdelinger for utdanning og kultur og Fylkeskommunens
avdelinger for utdanning og kultur, herunder fylkeskommunens koordinering av DKS og ansvar for videregående
opplæring. Fylkesmannen og fylkeskommunen må ha god
kommunikasjon og et godt samarbeid seg imellom og med
regionale utdanningsinstitusjoner og kulturinstitusjoner.
Gode samarbeidsstrukturer og rutiner må etableres for å
sikre kvalitet, kompetanse og omfang på kunst- og kulturtilbud som koordineres i regionene. Regionene skal være
bindeledd mellom det nasjonale senteret og den lokale kulturelle grunnmuren. Modellen gir en oversikt over hvilke
regionale aktører som finnes i de ulike landsdelene. Mange
steder i landet er det etablert godt samarbeid på regionalt
nivå, og dette er nærmere beskrevet i kapittel 3.5.
Regionale forum for kunst og kultur i opplæringen
Kommunikasjon på tvers av utdannings- og kultursektorene
kan stimuleres og forsterkes ved at fylkesmannen, fylkeskommunen og kommunerepresentasjon sammen med regionale utdanningsinstitusjoner, kunst- og kulturinstitusjoner
og andre aktuelle miljøer møtes for å styrke kompetanse og
utveksle erfaringer.
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LOKALT NIVÅ
Lokal kulturell grunnmur
Lokalt forvaltningsnivå består av kommunens utdanningsog kulturavdelinger herunder barnehage, grunnskole, kulturskole og DKS-administrasjon. Kulturhus, biblioteker,
museer og frivillig kulturliv som kor, korps og Ungdommens kulturmønstring, for å nevne noen, er sentrale aktører
i den lokale kulturelle grunnmuren. For å sikre at barn og
unge får et godt og bredt tilbud av kunst og kultur i barnehage og skole, forutsettes god dialog og godt samarbeid
på tvers av sektorene og de ulike aktørene. Sambruk av
kompetanse fra ulike ordninger kan styrke den kulturelle
grunnmuren. Kombinerte stillinger i grunnskole og kulturskole eller bruk av kunstnere fra DKS i ekstraundervisning
i kulturskolen, er eksempler på hvordan samarbeid kan gi
bedre ressursutnyttelse. Skolenes kulturkontakter og skolebibliotekarer kan være viktige bindeledd mellom skoler,
kulturskoler, Den kulturelle skolesekken og andre aktører.
Spesielt i små kommuner vil interkommunale samarbeid bidra til å sikre et godt kunst- og kulturtilbud. Nabokommuner kan for eksempel dra nytte av hverandres ressurser gjennom kompetansesamarbeid.
Den lokale kulturelle grunnmuren er nærmere beskrevet
i kapittel 3.6.

Regjeringens plattform og budsjett

KULTURDEPARTEMENTET OG KUNNSKAPSDEPARTEMENTET
Nasjonale kunst- og kulturinstitusjoner, Norsk kulturråd, Utdanningsdirektoratet, høyere kunstutdanning, lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, Den kulturelle skolesekken og
kulturskolevirksomhet

KUD OG KD
Politisk styringsgruppe for Den kulturelle skolesekken og kulturskolevirksomhet

NASJONALT SENTER FOR KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN
HØYERE KUNSTUTDANNING LÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING
Kompetanse – Kvalitet – Kapasitet
Den kulturelle skolesekken Kulturskolevirksomhet Estetiske fag og estetisk læring i alle fag

Musikk
Dans
Drama
Skriving
Scenekunst
Medier og kommunikasjon

Litteratur Norsk
Språk
Formgiving
Lesing
Kulturarv
Film
Visuell kunst
Animasjon
Arkitektur
Design
Håndverksfag, tre, metall, tekstil

LANDSDELER
Nord: Finnmark Troms Nordland UiT UiN HiNe Midt-Norge: Trøndelagsfylkene NTNU HiNT HiST DMMH
Vest: Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland HVO HiSF UiB KHiB NLA HSH UiS
Sør: Agderfylkene UiA Sør-Øst: Vestfold Telemark Buskerud Østfold HiVe HiT HiBu HiØ
Øst: Oslo Akershus Hedmark Oppland HiOA UiO NMH KHiO AHO NIH

høyere kunstutdanning
lærerutdanning
barnehagelærerutdanning
fylkesmannens kultur- og utdanningsavdelinger
fylkeskommunenes kultur- og utdanningsavdelinger
regionale kunst- og kulturinstitusjoner
videregående opplæring

KULTURELL GRUNNMUR LOKALT
Kommuner
kulturhus
vitensentre
barn

Interkommunalt samarbeid
skoler
kino
elever
kunstnere

DKS

kulturskoler

teater
lærere

barnehager

UKM

kor

skoleledere
kunstformidlere

biblioteker

korps
skoleeiere

museer

frivilligheten
bibliotekarer

folk flest
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Utnytt ressursene bedre og utvid kunnskapsgrunnlaget – samlokaliser og koordiner virksomheten
gjennom et nytt nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen

Ny organisering og samlokalisering på nasjonalt nivå skal bidra til bedre ressursutnyttelse og koordinering
fra statens side. Det vil sikre faglig legitimitet og kapasitet. Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen nedlegges i sin nåværende form i Bodø, og reetableres i Oslo i et samarbeid mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Senteret skal organisatorisk være knyttet til høyere kunstutdanning
og lærerutdanning. Senterets arbeid skal forankres i kunnskapsgrunnlag og ny forskning. Sekretariatet for
Den kulturelle skolesekken og kulturskolevirksomheten koordineres i det nye senteret. Et godt samspill
om faglige ressurser sikres i tillegg ved å samordne deler av virksomheten til Fellesrådet for kunstfagene
i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag i senterets virksomhet. Senteret skal være bindeledd for det
regionale arbeidet og bidra til å styrke lokal kulturell grunnmur.

3.5.1 Om nasjonale sentre
Kunnskapsdepartementet har etablert flere nasjonale sentre
ved høgskoler og universitet, sentre som styres fra Universitets- og høgskoleavdelingen for å fremme fremragende
utdanning og forskning innen ulike fagområder, og sentre
som er delegert for faglig oppfølging fra Utdanningsdirektoratet. Det gjelder ti nasjonale sentre som er opprettet i løpet
av det siste tiåret, med forløpere fra 90-tallet. I St. meld. nr.
31 (2007–2008) Kvalitet i skolen, beskrives nasjonale sentre
som virkemiddel for å realisere nasjonal utdanningspolitikk
på valgte fagområder. Sentrene er organisert etter §1–4 Lov
om universiteter og høgskoler, hvor særlig ansvar for enkelte institusjoner reguleres. Sentrene ble opprettet til ulik tid,
med ulike faglige begrunnelser. Det ble utarbeidet mandater
tilpasset behovene ved opprettelse. Mandatene ble gjennomgått av Utdanningsdirektoratet i 2009, og fra 2010 har senterene fått mer ensartet beskrivelse av formål, oppgaver og
målgrupper (Meld. St. 18 (2010–2011) KD). Sentrene fikk
oppgaver for barnehagefeltet i 2010. Oppgavene er knyttet til
de overordnede målene i barnehage- og opplæringssektoren i et langsiktig perspektiv.

Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen har
besøkt flere av de nasjonale sentrene, og er kjent med at det
pågår en evaluering av åtte av sentrene som startet høsten
2013. De to nyeste senteretableringene, Nasjonalt senter for
læringsmiljø og atferdsforskning ved Universitetet i Stavanger og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet
ved Høgskolen i Bergen, er så nye at de ikke inngår i evalueringen. Ekspertgruppa har imidlertid vært spesielt opptatt
av å sette seg inn i oppbyggingen av disse nye sentrene fordi
de skiller seg organisatorisk fra de andre. Senteret i Stavanger er etablert med et eget styre for virksomheten, og ernæringssenteret i Bergen, som er i etableringsfasen, opprettes
i et samarbeid mellom to departementer.
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ved
Universitetet i Nordland vil inngå i den samlede evalueringen av sentervirksomheten i landet, men ekspertgruppa må
likevel, som del av sitt mandat, fremme forslag til endringer
på det grunnlag som foreligger nå.
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3.5.2 Nasjonalt senter for kunst og kultur
		 i opplæringen
		
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ble etablert i 2007. Evalueringen fra NifuStep (2006) om Den kulturelle skolesekken viste at det var stort behov for bedre koordinering og systematikk for å sikre forankring og eierskap
i opplæringen. Det ble gjort tydelig at det var stort potensial
for holdningsarbeid og bedre samarbeid mellom kunstfaglige miljøer og utøvere på den ene siden, og lærere, skoleledere og -eiere på den andre siden. Mandatet for senteret
reflekterte de utfordringene som ble beskrevet. Det ble også
utarbeidet en egen strategi Skapende læring (2007–2010) fra
Kunnskapsdepartementet med tiltak som skulle følges opp
fra senteret.
Det var stor interesse for å huse et nasjonalt senter for kunst
og kultur i opplæringen, 15 miljøer fra hele landet la inn
anbud. Høgskolen i Bodø ble valgt, og har vært vertsinstitusjon for senteret i 7 år. Da senteret ble etablert i Bodø, hadde
høgskolen tilbud om faglærerutdanning i musikk, dans og
drama med fordypning i alle tre fagene. Dette innebar 3-årig
faglærerutdanning i musikk, 3-årig faglærerutdanning
i dans og 3-årig faglærerutdanning i drama. Grunnlaget
skulle være til stede for å spre disse erfaringene med tanke på tilsvarende tilbud ved lærerutdanningene flere steder
i landet. Det har ikke skjedd. Tilbudet eksisterer ikke lenger
ved Universitetet i Nordland. Den faglige forankringen for
senteret er derfor svekket.
Ekspertgruppa for kunst og kultur har hatt flere møter med
senterledelsen, og har besøkt senteret i Bodø. Arbeidet som
presenteres i dag viser at innsatsen knyttet til prosjektet
Bodø-piloten har stor oppslutning i Nordland hvor fagmiljøer og forvaltning på alle nivå har inngått forpliktende
samarbeid som alle parter beskriver som svært konstruktivt
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og givende. Det er dermed benyttet nasjonale og regionale
ressurser for å utvikle dette tilbudet i Bodø. Resultatet er et
godt eksempel på en god kulturell grunnmur lokalt. Det gis
også positive tilbakemeldinger om det arbeidet som utføres for å få økt oppmerksomhet rundt arbeidet med kunst
og kultur i barnehagene med utdeling av en nasjonal pris.
Men senteret har, etter ekspertgruppas vurdering, ikke tilstrekkelig kapasitet eller kompetanse til å ivareta kunst- og
kulturfagene nasjonalt. Dette gjelder også for de faglige og
organisatoriske utfordringene som ligger i spenningsfeltet mellom obligatorisk opplæring og det «frie» kunst- og
kulturfeltet nasjonalt. Det handler om kapasitet, men også
om lokalisering. Det er vanskelig å nå fram til målgruppene.
Dette fremgår av Spørsmål til Skole-Norge fra Utdanningsdirektoratet (våren 2012), og fra mange innspill fra fagmiljøene til ekspertgruppa. Overfor ekspertgruppa la for eksempel ledelsen i Utdanningsetaten i Oslo vekt på at det er etablert et godt samarbeid mellom Utdanningsetaten og flere
av de nasjonale sentrene. De hadde gode erfaringer med utvikling av programmer og prosjekter, og sa at det faktisk var
lettere å få fleksibel og god hjelp fra nasjonale sentre enn fra
høyere utdanningsinstitusjoner. Men det ble også understreket at dette forutsetter spisskompetanse og topp kvalitet på
leveransene. Utdanningsetaten i Oslo administrer selv

3.5

Den kulturelle skolesekken og kulturskolene, og mente de
ville ha god bruk for et senter for kunst og kultur i opplæringen med et sterkt fagmiljø på tvers av to sektorer. Det hadde
vært kontakt med senteret i Bodø, men Oslo hadde ikke noe
samarbeid med dem nå.

det etableres et nytt senter som får kapasitet og kompetanse til å koordinere og forsterke den innsatsen som gjøres
på tvers av flere fagdisipliner og miljøer i begge sektorene.
Hovedgrepet for ekspertgruppas råd til ministrene er knyttet til ny senteretablering – en senteretablering som vil innebære bedre samarbeid, forenkling, effektivisering, økt faglighet og synergieffekter fra ulike ordninger.

3.5.3 Behov for et nytt senter

Et nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skiller
seg fra sentre som har ansvar for ett skolefag, en «grunnleggende ferdighet», IKT eller læringsmiljøet på mange måter.
Først og fremst på grunn av den bredden det skal representere fra to sektorer. Kunst- og kulturfeltet har virksomhet i disse to sektorene i hele landet. Den kulturelle skolesekken inngår i arbeidet ved alle skoler, det er kulturskoler
i alle landets kommuner, og et bredt apparat betjener
arbeid med Den kulturelle skolesekken i fylkeskommunene. På landsbasis er det ca 170 stillinger knyttet til
arbeid med administrasjon, produksjon, distribusjon og formidling i Den kulturelle skolesekken. Produksjonsmiljøene
for de ulike kunstuttrykkene er organisert rundt «nasjonale
aktører» for litteratur, film, scenekunst, teater, dans, musikk,
visuell kunst og design. Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen skal være et samlende ressurssenter for aktører og miljøer i kultursektoren som har skolerettet virksomhet, og integrere dette i de rent skolefaglige oppgavene og
nasjonale oppgavene som gis i utdanningssektoren.

De 15 søknadene som ble sendt til Kunnskapsdepartementet i 2006 representerte 18 fagmiljøer/UH-institusjoner.
Ekspertgruppa har oppsøkt og hatt møter med 14 av disse
miljøene og aktuelle samarbeidspartnere lokalt (oversikt
vedlagt). Behovet for et koordinerende ledd, eller nasjonalt
senter, på tvers av kultur og utdanning er så avgjort fremdeles til stede. Det er svært mange miljøer som ikke får koordinert sin innsats, andre vet ikke hvor de skal henvende seg, og
det er mye frustrasjon på grunn av uavklarte forventninger
i skolen og miljøene som samarbeider til beste for den
enkelte elevs læring og opplevelse. Det foreligger intensjonsavtaler og avtaler om samarbeid mellom flere organisasjoner, Norsk kulturskoleråd, Ungdommens kulturmønstring,
DKS-sekretariatet og Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen, men forankringen i høyere kunstfaglig og
pedagogisk utdanning er ikke på plass. Dette er et nasjonalt
ansvar som må struktureres bedre.

3.5.4 Koordinering og forenkling
Kjernen av ekspertgruppas mandat innebærer å koordinere innsatsen som gjøres på dette feltet bedre enn det er
i dag. Behovet for at dette gjøres forsterkes i de innspillene
og møtene ekspertgruppa har hatt. Hovedbudskapet er at

3.5.5 Hva skal oppnås?
Målsettingen er en robust struktur som kan gi et godt og
helhetlig tilbud for eleven fra barnehage, gjennom grunnopplæring, supplert med kulturskole og bredden av kunstuttrykk som utvikles og gis med Den kulturelle skolesekken
fram til høyere utdanning og arbeidsliv.
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Kunsten – eller det muliges kunst – ligger i å få bredden
av tilbud og det arbeidet som investeres fra kunstnere og
kunstfaglige miljøer til å finne en god form i skolenes hektiske arbeidsdager. Kontinuerlig samarbeid på alle nivå er
en forutsetning for at dette skal kunne tilpasses, være fleksibelt og fungere over tid. Senteret skal være et koordinerende
ledd som bidrar til oppmerksomhet og gode vilkår for kunst
og kunstfaglig arbeid i barnehager og skoler, på grunnlag av
læreplanen. Ikke minst gjelder dette innhold, kompetanse
og oppmerksomhet rundt de estetiske fagene og de arbeidsvilkår lærere har i disse fagene. Senteret skal også være den
instansen som formidler kontakt, har oversikt over faglige
ressurser og følger forskningsfronten på feltet, og selv initierer ny forskning og innovasjonsarbeid. Senteret skal ikke
erstatte styringslinjen i kultur- eller opplæringssektorene,
men supplere med fagekspertise, og bidra til at kunst- og
kulturarbeidet forankres i styringsdokumentene. Oppmerksomhet og styring i sektorene må forankres i styringslinjen
fra departementene.
I DKS-forskningen (2013) konkluderes det med at det
administrative apparatet for ordningen på nasjonalt nivå
må styrkes, og at Den kulturelle skolesekken må gis bedre forankring på alle nivå i utdanningssektoren. I dag er
sekretariatet lokalisert i Norsk kulturråd med mindre enn
to årsverk. Både sekretariatet og Kulturrådet er innstilt på at
en endring må til, og at sekretariatet med fordel kan inngå
i et bredere fagmiljø med kompetanse om utdannings- og
kulturfeltet.

3.5.6 Den kulturelle skolesekken og
		kulturskolevirksomheten
Rikskonsertene har tatt til orde for å flytte DKS-sekretariatet
til seg i Nydalen i Oslo, et initiativ som har blitt presentert
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og diskutert i kunst- og kulturfaglige miljøer. Ekspertgruppa har ikke registrert nevneverdig tilslutning til dette initiativet. Behovet for endring er også vurdert i Kulturutredningen 2014, hvor det i tillegg til en eventuell videreføring
av sekretariatets arbeid i Kulturrådet, foreslås en samlokalisering med andre aktører, som UKM Norge og Norsk kulturskoleråd eller Rikskonsertene. I Kulturutredningen 2014
anbefales det heller ikke å plassere sekretariatet for Den kulturelle skolesekken i Rikskonsertene, med den begrunnelse
at musikk er for dominerende i dag i forhold til andre uttrykk.
Ekspertgruppa deler i noen grad bekymringen for musikkens dominerende rolle, men er mer opptatt av at sekretariatet må få en plassering som sikrer både kunstfaglig og
pedagogisk kompetanse. Ekspertgruppa mener sekretariatet
må få en sterkere tilknytning til utdanning på alle nivå, og
bør etableres i et samarbeid mellom høyere kunstutdanning og lærerutdanning. Ekspertgruppa anbefaler også et
tettere samarbeid om kulturskolevirksomheten og DKSsatsingen. Det er gode eksempler å vise til i kommuner hvor
kulturskolen også administrerer Den kulturelle skolesekken.
Ekspertgruppa anbefaler med sine råd et tettere samarbeid
om kulturskolevirksomheten og Den kulturelle skolesekken
på aktuelle forvaltningsnivå, og beskriver de resultatene
som kan oppnås med lokal kulturell grunnmur.
Ekspertgruppa har, gjennom arbeidet med å kartlegge og
innhente synspunkter fra aktuelle miljø, fått innsyn i svært
komplekse strukturer, et konglomerat når det gjelder fordeling av midler og svært ulik måte å arbeide på rundt i landet.
Det betyr også at ekspertgruppa har møtt «begeistringskulturen» som omtales i DKS-forskningen (2013), men også
fått innsyn i utfordringer av ymse karakter.
Anbefalingen fra ekspertgruppa om å opprette et nytt omforent faglig senter for kunst og kultur i opplæringen er å
imøtekomme og legge til rette for å løse mange av de utfordringene som er presentert i DKS-forskningen og innspill.
Andre utfordringer og konkrete arbeidsoppgaver kan legges

3.5

3.5.7 Lokal utfoldelse – der livet leves
Det store engasjementet for arbeid med kunst og kultur, for
barns opplevelser og læring, skal selvsagt ikke bli sentralstyrt og «likt» over hele landet. Gode initiativ og prosjekter
kan utvikles og blomstre lokalt uten at tilsvarende nødvendigvis vil være den rette innsatsen i et annet lokalmiljø, gitt
den kompetansen og de ressurser de har til rådighet. Men
når man stimulerer vekst og utvikling lokalt er det samtidig svært viktig å legge til rette for åpne, gode kanaler for
kommunikasjon og erfaringsdeling mellom lokalmiljøer og
på tvers av sektorer og nivåer. Åpenhet og samarbeid skal
sikre god ressursutnyttelse, rettferdighet i tilgang på tilbud
og kvalitet i alle ledd.

inn i senterets arbeid. Ekspertgruppa foreslår et mandat som
tar høyde for god interaksjon mellom sektorene og ulike
fagmiljø. Samtidig skal senteret være en offensiv ressurs og
bidra faglig til departementenes arbeid på fagfeltene.
Ved å opprette et felles senter for kultur- og skolesektor, og
legge til rette for hvordan dette senteret bør bli en reell ressurs for samarbeid med regioner og lokalsamfunn, vil anbefalingen fra Kulturutredningen 2014 om samlokalisering
og tettere samarbeid mellom Den kulturelle skolesekkens
sekretariat og Norsk kulturskoleråd kunne ivaretas. Forankring og styrket eierskap for arbeid med Den kulturelle
skolesekken i utdanningssektoren vil også kunne imøtekommes på denne måten.

For det gjøres veldig mye bra arbeid i dag! Skolens ledere og
lærere har ansvar for elevene og deres arbeid i skolen. Når
det forstås og respekteres, og dørene åpnes for samarbeid
med formidlere og kunstnere, er det fantastisk å se og høre
hvor berikende dette samarbeidet kan være og høre elevenes klare oppfatninger om egen læring og opplevelse. Vi har
i tillegg til elevers, læreres og kunstneres uttalelser lagt vekt
på forskning, evalueringer, doktorgradsarbeider og mastergrader som samlet sett gjør at vi vet i dag hva som skal til for
at dette arbeidet skal gi god uttelling. Vi vet at mye lykkes,
men vi vet også at det er utfordringer som må tas opp og
håndteres av rette instans på rett nivå.
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3.5.8 Store byer, store og små
		 kommuner – hva, hvor eller hvordan
		 er en hensiktsmessig region?
Det kan ikke gis noe entydig svar på denne overskriften,
men ekspertgruppa konstaterer at region og regionalt arbeid benyttes om svært ulike størrelser og svært ulikt arbeid. Ekspertgruppa har sett på den inndelingen som følger
av «lærerutdanningsregioner». Det er lagt opp til koordinering av utdanningene i seks regioner. Kunne det være hensiktsmessig å koble fylkeskommunenes arbeid på kunst- og
kulturfeltet for opplæringen til disse regionene? Vil det gi
bedre inndeling enn fylkesstrukturen? Kan store byer eller
interkommunalt samarbeid måles i antall innbyggere for å
se hva som er mest formålstjenlig når det gjelder å utvikle
produksjoner, sikre kvalitet og sørge for interaktivitet? Kan
KS stimulere pilotering for å få fram litt nye erfaringer?
Fylkesmennenes utdannings- og kulturavdelinger – samarbeider de om Den kulturelle skolesekken for fylket? Har
fylket noen «aksjer» i hvordan kulturskolene utvikles som
ressurssentre lokalt? Kulturskolerådets regionsinndeling
eller interkommunale samarbeid følger andre geografiske
inndelinger, kan dette koordineres bedre? Er det regionale
utviklingsarbeidet avhengig av nasjonale aktører?
Dette er noen av de utfordringene ekspertgruppa har engasjert seg i. Kunst- og kulturfeltets oppgavedeling vil egne seg
for nytenkning om samarbeid, strukturer og koordinering.
Noen vurderinger og råd gis i denne rapporten, men denne
type utfordringer vil være helt sentrale for det nasjonale senteret å vurdere videre i samarbeid med berørte parter, som
grunnlag for beslutninger i forvaltningen.
Ekspertgruppa har mottatt mange innspill med konkrete forslag, beskrivelser av konkrete utfordringer, men også
beskrivelser av djerve ideer og muligheter. Interkommunalt
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samarbeid, i større utstrekning enn i dag, anbefales av flere,
ikke minst med tanke på bedre ressursutnyttelse og samarbeid om kulturskolene og Den kulturelle skolesekken.
Ekspertgruppa har besøkt de fleste fylkene og flere store
byer. I møtene har representanter for lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, kunstfaglig utdanning, fylkeskommunen, fylkesmannen, skoleeiere, skoler, kulturskoler og
kunstinstitusjoner deltatt. Besøkene har bekreftet det inntrykket ekspertgruppa hadde på forhånd om at samarbeidet
er ulikt koordinert rundt i landet. Men det gjøres veldig mye
bra arbeid, og det er grunnlag for å si at landsdelene har sterke fagmiljøer som kan være førstelinjesamarbeidspartnere
for et nasjonalt senter.

3.5.9 Samarbeid i landsdelene
Over hele landet har vi utdanningsinstitusjoner og kunstog kulturinstitusjoner som både i kvantitet og kvalitet arbeider aktivt med å legge et godt grunnlag for kunst og kultur
i opplæringen. På samme måte som for det nasjonale nivået,
er utfordringene her knyttet til bedre samordning, koordinering og reelt samarbeid på tvers av sektorer og institusjoner. Likevel har ekspertgruppa fått innsyn i mange gode
eksempler i de ulike landsdelene som viser at slike former
for samarbeid er mulig. I vår framstilling av regioner har vi
justert litt på lærerutdanningsregionene på bakgrunn av det
etablerte samarbeidet om kunst og kultur slik det fremstår
i dag. Nedenfor er det gitt en kort oversikt over fagmiljøer
i regionene og vist til noen eksempler på samarbeid.
Region Nord
Universitetet i Tromsø med eget fakultet for kunstfag,
Universitetet i Nordland og Høgskolen i Nesna har ulike
sterke sider som samlet kan utgjøre et bredt utdannings-
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tilbud i Nord-Norge, og sikre samarbeid og kvalitet
i produksjoner og tilbud fra Den kulturelle skolesekken.
DKS-staben i Troms fylkeskommune er plassert i avdelingen Kultur i Troms i Harstad, hvor prosjektet Takt & Tone
utvikles. Avdelingen har også ansvar for Landsdelsmusikerordningen i Troms og kultur- og bibliotekbuss i Sør-Troms. Samisk kunstnersenter og andre
kunst- og kulturinstitusjoner betjener alle tre fylkene
i landsdelen. Et eksempel på samarbeid i denne landsdelen er den før omtalte Bodø-piloten, som er etablert
i samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen ved Universitetet i Nordland.
Region Midt-Norge
NTNU med et eget fakultet for kunstfag, Dronning
Mauds Minne, Høgskolen i Sør-Trøndelag og Høgskolen
i Nord-Trøndelag utgjør samlet sett et sterkt utdanningsog forskningsmiljø for kunst og kultur i opplæringen.
I tillegg utgjør kulturskolen og DKS i Trondheim, sammen
med Norsk Kulturskoleråd, et godt fagmiljø. I landsdelen
er det flere kunst- og kulturinstitusjoner som kan vise til
stor aktivitet på feltet. Nordenfjeldske kunstindustrimuseum er del av Museene i Sør-Trøndelag som i likhet med
andre institusjoner tilbyr prosjekter og vandreutstillinger
til barnehager og skoler i samarbeid med DKS. Det foreligger også omfattende samarbeidsavtaler i Nord-Trøndelag
mellom Kulturskolerådet, KS, bibliotekforeningen, Norsk
Kulturforum og Nord-Trøndelag fylkeskommune om kulturelle arenaer og konferanser.
Region Vest
Samarbeidet på Vestlandet strekker seg over et stort geografisk område fra Høgskulen i Volda i nord til Universitetet i Stavanger i sør. Fagmiljøene ved Universitetet i Bergen,
lærerutdanningene i Bergen, på Stord, i Sogndal og i Volda er
organisert i UH-nett Vest som har etablert et tett faglig samarbeid også om kunstfagene. I tillegg har denne landsdelen
Kunst- og designhøgskolen i Bergen, KODE (kunstmuseene

i Bergen) og en rekke andre kunst- og kulturinstitusjoner
fordelt på fire fylker. I Hordaland fylkeskommune er Samspel-prosjektet et eksempel på et tverrsektorielt samarbeid
med kunst og kultur i opplæringen i fokus. Høgskulen i Volda og Møre og Romsdal fylkeskommune har samarbeidet
om å utvikle Seanse – et senter for utvikling og utprøving
av kunstneriske produksjoner som skal tilbys gjennom Den
kulturelle skolesekken.
Region Sør
Universitetet i Agder er den sentrale utdanningsinstitusjonen i denne landsdelen. På området kunst og kultur
i opplæringen ble ekspertgruppa presentert for et dynamisk
samarbeid knyttet til kulturhuset Kilden. Her har ulike samarbeidsparter etablert Kilden Dialog, der samarbeidet med
skoler, kulturskoler og Den kulturelle skolesekken er godt
innarbeidet. Samarbeidet inkluderer også Universitetet
i Agder, Kilden teater- og konserthus, Agder teater og Kristiansand symfoniorkester.
Region Sør-Øst
Ved Høgskolen i Telemark, studiested Notodden, ble
ekspertgruppa vist rundt i nye lokaler og i rommelige verksteder. Det er lange tradisjoner for kunst- og kulturfag ved
denne institusjonen, noe institusjonen bevisst satser på
å videreføre. Det ble også vist til at det mest naturlige
samarbeidet på disse fagområdene burde forsterkes i et
samarbeid mellom høgskolene i Telemark, Vestfold,
Buskerud og Østfold. Dette ble bekreftet i møtene med disse
fylkene. Ekspertgruppa har også hatt møte med Telemarksforskning, som har påtatt seg flere forskningsoppdrag om
kunst og kultur for barn og unge. I regionen finnes også blant
annet fire kunstnersentre, Punkt Ø, Telemarksgalleriet,
Akademi for scenekunst og flere teatre.
Region Øst
Lærerutdanning i denne landsdelen gis ved Høgskolen
i Oslo og Akershus, Høgskolen i Hedmark og Universitetet
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i Oslo. Ved Høgskolen i Lillehammer tilbys utdanning i film.
Kunsthøgskolen i Oslo, Norges musikkhøyskole og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo gir høyere kunstfaglig utdanning, mens Norges idrettshøyskole har tilbud i dans. Samlet
gir disse institusjonene et bredt tilbud for kunstfag i høyere
utdanning. Regionen har også et bredt tilbud for alle kunstuttrykk med sine nasjonale og lokale kunst- og kulturinstitusjoner. Region Øst er nærmere omtalt i kapitlet nedenfor,
hvor det nasjonale senteret foreslås reetablert i Oslo.

De fleste organisasjoner og landslag som mottar statlig støtte
har sin virksomhet i Oslo. Disse fagmiljøene har skolefaglig
og kunstfaglig kompetanse som grunnlag for sitt kunst- og
kulturarbeid i skolen. Miljøene har vekselvis vært finansiert av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Dette er landslag og organisasjoner med lange, historiske
røtter. Det gjelder Kunst i skolen, Kunst og Design i Skolen,
Musikk i skolen, Landslaget for norskundervisning, Mediepedagogene, Dans i Skolen og Landslaget Drama i Skolen.
Disse har kommet i en vanskelig posisjon etter at Den kulturelle skolesekken ble etablert, og etter- og videreutdanning
i stor grad organiseres gjennom strategien Kompetanse for
kvalitet. Samlet får disse landslagene og organisasjonene
tilskudd på samme nivå som grunnfinansieringen for et
nasjonalt senter. I tillegg gis det støtte til Norsk kulturskoleråd, som har sitt hovedkontor i Trondheim, og rådgivere
i alle regioner.
Plassering
Ekspertgruppa har vært på besøk på adressene til alle aktuelle fagmiljø, og har sett på hvor et senter kan plasseres.

3.5.10 Lokalisering av et nasjonalt senter
Ekspertgruppa anbefaler at det etableres et nytt nasjonalt
senter for kunst og kultur i opplæringen, og at senteret
i Bødø nedlegges i sin nåværende form. Denne anbefalingen
støttes av mange fagmiljøer ekspertgruppa har fått innspill
fra. Trondheim og Oslo har skriftlig meldt sin interesse for å
etablere et nytt nasjonalt senter.
Ekspertgruppas flertall anbefaler at senteret plasseres i Oslo
fordi de tyngste fagmiljøene og de nasjonale aktørene for
DKS er i hovedstaden. DKS-sekretariatet har alltid vært
i Oslo, og det er ønskelig at det fortsetter sin virksomhet fra
Oslo i et bredt fagmiljø på tvers av sektorene. Begge departementene med underliggende etater er i Oslo, og DKS-ordningen har politisk styringsgruppe i Oslo.
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Aktuelle adresser som er vurdert:
• Ved en plassering i Litteraturhuset ville senteret få et
miljø rundt seg med stor aktivitet, på en arena som har
huset lærerutdanningen i Oslo. Det er sentralt, ville være
lett å oppsøke, og det gir rom for ulike aktiviteter, 		
utprøvinger og samarbeid. Det ville også fremme kunstfagdimensjonen i norskfaget på en god måte. Dessuten
ville det være i umiddelbar nærhet til Nasjonalt senter for
flerkulturell opplæring, et fagmiljø som har HiOA som
vertsinstitusjon. Det bør ligge vel til rette for synergier.
Det er imidlertid ikke tilstrekkelig plass i Litteraturhuset.
• Et alternativ kan være en plassering i samme hus som
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Det vil
gi de samme synergier og fordeler som over, og er
i Litteraturhusets nabobygning.
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• Kunsthøgskolen i Oslo har hele sin virksomhet
samlet ved Akerselva i «Seilduken». På samme område er det et bygg med ledige lokaler som KHiO vurderer
som meget velegnet for et nasjonalt senter. Det vil gi
umiddelbar nærhet til alle kunstfagutdanningene og
verkstedene i KHiO, og ha Foss videregående skole
i nabobygningen.
• Sparebankstiftelsen planlegger et stort senter for kunstog kulturaktiviteter, prøvescener, blackbox – et senter
for kunstneres utprøving og aktivitet. Det er i bankbygningen i Øvre Slottsgate, og er beregnet ferdig i 2016.
Dette ville gi rom for et aktivt miljø, med mulighet for
kvalitetssikring av produksjoner i huset. Det er rimelig
å anta at mange av kunstnerne som vil bidra med kunst
for barn og unge gjennom Den kulturelle skolesekken
vil ha kontakt med dette senteret uansett plassering av
nasjonalt senter.
• Utdanningsetaten i Oslo kommune planlegger ny
videregående skole i lokalene som Kunsthøgskolen i Oslo
har flyttet fra i Ullevålsveien, Edvard Munch-skolen med
hele bredden av kunstfag, oppstart 2015. Det kan være en
mulig plassering.
• I nabobygget ligger Kunstindustrimuseet. Disse
lokalene vil etter hvert bli ledige. Kanskje et alternativ.
• Etablering ved HiOA på Frydenlund vil kunne vurderes.
• Plassering ved Norges musikkhøgskole vil kunne gi
samme utfordring som en evt plassering i Rikskonsertene, det vil lett oppfattes som et nasjonalt
senter for musikk, noe som er uheldig all den tid det er
en oppgave for senteret å løfte hele bredden av kunstuttrykk i samarbeid med de nasjonale aktørene.
• Flere av landslagene og en del av Norsk kulturskoleråd er
i dag plassert i kontorer på Schous plass. Kulturskolen og
Riksscenen har lokaler i samme bygg.
Poenget med å løfte fram disse lokaliseringene er å gi et
bilde av hva ekspertgruppa ønsker å vektlegge:
• Senteret kan få én vertsinstitusjon, men trenger ikke nød-

vendigvis være fysisk plassert i vertsinstitusjonens lokaler.
• Alternativet til én vertsinstitusjon kan være å etablere
senteret som et aksjeselskap, med departementene som
eiere, hvor flere institusjoner inngår i styret for virksomheten.
• Ekspertgruppa legger til grunn at Kunsthøgskolen
i Oslo, Norges musikkhøgskole og Høgskolen i Oslo
og Akershus, som alle er svært interessert i å etablere
et nytt senter i Oslo, vil samarbeide om en nyetablering.
Én institusjon kan være vertsinstitusjon (UH-loven §1–4,
fjerde ledd), mens de tre institusjonene utvikler en
forpliktende samarbeidsavtale for virksomheten.
I tillegg kan det opprettes et faglig råd med landsdelsrepresentasjon. Alternativt opprettes det et aksjeselskap
hvor de tre institusjonene og representanter fra Universitets- og høgskolerådet og Nasjonalt råd for lærerutdanning utgjør styret. Kulturdepartementet og
Kunnskapsdepartementet blir som eiere generalforsamling for virksomheten. Det opprettes et faglig råd med
landsdelsrepresentasjon fra UH-sektoren innen pedagogikk og kunstfag, og skoleeiere. (Se ytterligere konkretisering i vedlagte mandatforslag).
• Ekspertgruppa vil at departementene skal invitere disse
tre institusjonene til et konkret samarbeid om hvordan
dette kan løses.
Ekspertgruppa mener et nasjonalt senter må ha noen
klare kjennetegn for å få betydning og oppnå legitimitet
i fagmiljøene – og derved kunne være en reell ressurs for
brukergrupper på alle nivå i sektorene. Et nasjonalt senter
må ha spisskompetanse og faglig breddekompetanse på de
fagfeltene som skal administreres og utvikles. Det må være
direkte linjer til beslutningsnivåene i sektorene. Faglig forankring i lærerutdanning og høyere kunstutdanning må
etableres på en måte som sikrer kvalitet og faglig oppfølging.
Mandatet må være mer spesifikt enn de generelle formuleringene som i dag er innarbeidet for alle sentrene uavhengig
av hvilket fagfelt som skal frontes.
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3.5.11 Kapasitet og kompetanse
Ved å etablere senteret i Oslo er ideen å gjøre det til en
attraktiv arbeidsplass og møteplass med et godt faglig miljø
som kan stimulere samarbeid mellom aktører og miljøer på
alle nivå i kultur- og utdanningssektor. Det må utlyses nye,
faste stillinger for å lede senteret og for å sikre balanse og rett
kompetanse, men ved å samlokalisere eksisterende miljøer
vil det gi bedre kapasitet og mulighet for reelt samarbeid til
beste for brukergruppene i begge sektorer. Sekretariatet for
Den kulturelle skolesekken overføres til det nasjonale senteret. Bemanningen i senteret kan styrkes ved samlokalisering med organisasjoner og landslag organisert i Fellesrådet
for kunstfagene i skolen og Samarbeidsforum for estetiske
fag. Kapasiteten kan ytterligere styrkes med kompetanse fra
Norsk kulturskoleråd, fra Rikskonsertene og de andre nasjonale aktørene som arbeider med Den kulturelle skolesekken.
Med omrokkering av stillinger, nye tilsettinger og ressurser
ved samlokalisering, bør senteret få en bemanning på ca 20
årsverk. Den faglige bemanningen kan også styrkes i samarbeid med de høyere utdanningsinstitusjonene. Det bør ved
etableringen legges stor vekt på samarbeid mellom de høyere utdanningsinstitusjonene og senteret.
Oppgaver
Senterets arbeidsoppgaver vil følge av de retningslinjene
som gis i mandatet (utkast vedlagt). Utvikling og kvalitetssikring for kulturskolene og Den kulturelle skolesekken
vil være sentrale oppgaver for senteret. Det vil innebære å
koordinere kulturskolevirksomheten og DKS-tilbudene
bedre, i den grad det er formålstjenlig for elevene.
Senteret foretar saksforberedelser om arbeid med Den kulturelle skolesekken og kulturskolevirksomheten til møtene
i politisk styringsgruppe for disse ordningene. Dette vil sikre
forankring og nødvendig oppdatering og oppmerksomhet.
Det vil være aktuelt å gi senteret i oppgave å administrere
søknader og fordeling av midler for utvikling av kulturskolevirksomheten, og å administrere og tildele midler til
DKS-arbeidet.
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EKSPERTGRUPPA ANBEFALER AT:
• Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet 		
reetablerer i samarbeid et nytt nasjonalt senter for 		
kunst og kultur i opplæringen, og utformer mandat 		
for senteret (vedlegg 2).
• Etablering: Senteret etableres som et aksjeselskap 		
hvor staten ved Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet eier alle aksjene, og blir generalfor-		
samling for senteret.
• Organisering: Det inngås en avtale mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet om
etablering, styring og drift av det nye senteret.
• Lokalisering: Ved senterplassering i Oslo, slik
ekspertgruppa har lagt opp til, etableres et styre for 		
senterets virksomhet med de tre aktuelle utdanningsinstitusjonene HiOA, KHiO og NMH og representanter
fra Universitets- og høgskolerådet og Nasjonalt råd 		
for lærerutdanning, hvor det gis rom for landsdelsrepresentasjon.
• Det etableres et faglig råd for virksomheten med 		
UH-representasjon fra landsdelene, og representanter
for skoleeiere og de nasjonale aktørene for DKS.
• Departementene, Norsk kulturråd og Utdanningsdirektoratet kan, i det løpende samarbeidet med
senteret, gi senteret oppdrag på fagområdet
for å utvikle programmer, materiell eller implemente-		
re større politiske satsinger. Oppdragsgiver følger
opp disse sakene direkte med senteret.
• Konsekvenser for nåværende nasjonalt senter for 		
kunst og kultur i Bodø må utredes særskilt. Konse-		
kvensutredning må også foretas for DKS-sekretariatet,
Rikskonsertene og Norsk kulturskoleråd. En gjennomgang av tilknytningsform og økonomi må utredes for 		
organisasjoner og lag som får direkte støtte med
statlige midler til virksomhet på området gjennom
Fellesrådet for kunstfagene i skolen og Samarbeids-		
forum for estetiske fag.
• Økonomi: Senteret finansieres primært ved omdisponeringer innen nåværende rammer. Grunnfinansieringen fordeles mellom Kulturdepartementet 		
og Kunnskapsdepartementet (se kapittel 5).

FRA WORKSHOP OM KUNSTKRITIKK:
Guri var givende, reflekterende og hun
lyttet til det VI mente.
Jente, 3. klasse

Hun var interessert og opptatt av vår mening.
Og det var ikke for langt.
Gutt, Vg1 (Workshoppen varte i 1 time og 55 minutter)

Spennende, dette satte hjernen min i gang.
Jeg er forandret for livet! Overraskende godt.
Jente, Vg2

Jeg likte ærligheten om at noen bøker er dritt.
Det ville ikke en lærer sagt.
Gutt, Vg1

Jeg er inspirert til å lese bøker igjen.
Det har jeg ikke gjort på mange år!
Gutt, 10. klasse
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Støtt opp om utvikling og kvalitet i den lokale
kulturelle grunnmuren med barnet og eleven
i sentrum

En velfungerende kulturell grunnmur på lokalt nivå forutsetter gode samarbeidsmodeller mellom kultur- og
skolesektor. I dag legges mange ressurser inn i arbeidet med kunst og kultur for barn og unge i skolen,
men ressursene sees ikke alltid i en sammenheng. Ekspertgruppa anbefaler at det på lokalt plan etableres
forpliktende samarbeid mellom aktører i kommuneadministrasjon, grunnskoler og utdanningsinstitusjoner,
kulturskoler, Den kulturelle skolesekken, kulturinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Et slikt samarbeid
vil bidra til mer effektiv ressursutnyttelse på feltet og styrke kvaliteten i kunst- og kulturtilbudet for barn
og unge.

I prinsipper for opplæringen er følgende nedfelt: I samarbeidet mellom skolen, kulturskolen, lokale lag, foreninger
og andre i lokalsamfunnet gis barn og unge muligheter til å
videreutvikle sine evner og talenter gjennom aktiv deltakelse
i kulturelle aktiviteter.
Kulturutredingen 2014 løfter fram behovet for å styrke den
kulturelle grunnmuren. Utredningen viser til at kunst- og
kulturfag i opplæringen, kommunalt og frivillig fritidstilbud
og lokalsamfunnets kulturelle arenaer er hjørnesteiner i den
kulturelle grunnmuren.
I dag legges mange ressurser inn i arbeidet med kunst og
kultur for barn og unge i skolen, men ressursene sees ikke
alltid i en sammenheng. I Kulturutredningen 2014 pekes
det på at kommunene er største bidragsyter til utvikling av
lokalt kulturliv. Bibliotekene kommer forholdsvis dårlig ut,
mens festivaler og «spel» får en forholdsvis stor andel av
lokale midler. Det varierer i hvilken grad kommunale midler til kulturformål sees i sammenheng med de statlige
spillemidlene som finansierer DKS.
Det er etablert en samarbeidsavtale mellom Norsk kulturskoleråd, Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen,
Ungdommens kulturmønstring og Den kulturelle skolesekken på nasjonalt nivå og i en del fylker. Ekspertgruppa er
positiv til intensjonene som er nedfelt i denne avtalen, men

ser at den i liten grad har fått betydning lokalt. Det er imidlertid utviklet mange ulike samarbeidsmodeller som fungerer godt.
Ekspertgruppa har besøkt mange miljøer rundt om i landet som viser til etablerte samarbeid på tvers av sektorene
sammen med lokale lag og foreninger.
Eksempler på samarbeid:
I Bodø-piloten har Bodø kommune, Nordland fylkeskommune, Nasjonalt senter for kunst- og kultur i opplæringen
og Universitetet i Nordland etablert et godt samarbeid for
å styrke kvaliteten på kunst- og kulturfagene i opplæringen.
I samarbeid mellom barnehage, skole, kulturskole, DKS og
andre aktører satses det på å utvikle og utnytte eksisterende
kompetanse. www.kunstkultursenteret.no
I Trondheim inngår koordinator for den kulturelle skole- og
barnehagesekken i kulturskolerektors lederteam. Stillingen
er samtidig tillagt oppgaver knyttet til utvikling av kulturskolen som ressurssenter for skole, barnehage, videregående
skole og øvrig kulturliv.
Oase-prosjektene i østlandsregionen kan vise til gode resultater fra samarbeid mellom kulturskoler, grunnskoler og
høyere kunstutdanning. Oase, NMH
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Follo-piloten er et samarbeid mellom Norges musikkhøgskole og seks kommuner i Follo-regionen for å utvikle kvaliteten og kompetansen i kulturskolene.
Flere steder i landet har kommuner startet arbeidet med å
utvikle «barnehagesekker» etter lignende modell som DKS.
Mange gir også kulturtilbud til eldre gjennom Den kulturelle spaserstokken. Gjennom bruk av kombinerte stillinger
mellom grunnskole og kulturskole har kulturskolelærere fått
attraktive stillinger, og i de fleste kommuner har kulturskolen også en aktiv rolle i utviklingen av kor og korps.
Ekspertgruppa ser at skolebiblioteket potensielt sett kan
spille en sentral rolle i arbeidet med kunst og kultur i opplæringen, men at dette forutsetter at skoleeiere legger forholdene til rette. Det er et stort behov for økt kompetanse
blant skolebibliotekarer, spesielt på lavere trinn. Det slås
fast i en evaluering av Program for skolebibliotekutvikling
2009–2013, gjennomført av NIFU (2014).
De fleste innspillene ekspertgruppa har mottatt peker på
hvor viktig grunnskolen er som arena for kunst og kultur.
Ikke bare i opplæringen, men også som kjerne for kulturaktivitet i fritida. Skole- og barnehageeiers ambisjoner for
utvikling av kunst og kultur har derfor stor betydning for
utvikling av den lokale grunnmuren.
«Musikk i Skolen» har utviklet samhandlingsmodellen
Skolen som kulturarena som viser hvordan samarbeid mellom grunnskole, SFO, kulturskole og DKS kan løses lokalt.
I Ås kommune, som har arbeidet lenge med denne modellen, har den lokale kulturskolen ansvar for produksjon og
formidling i DKS, samt et nært samarbeid med grunnskolene i kommunen. Medvirkende aktører i Skolen som kulturarena er skole, DKS, barnehage, SFO, Foreldrerådets
arbeidsutvalg, kulturskole, kirke, museum, bibliotek, gallerier, bedrifter og frivillige lag og organisasjoner.
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Ekspertgruppa ser at både DKS og kulturskolen er viktige
for utvikling av den lokale grunnmuren, og mener eksemplene må løftes fram for å bidra til godt samarbeid i alle
lokalsamfunn.

EKSPERTGRUPPA ANBEFALER AT:
• det nasjonale senteret får i oppgave å stimulere til 		
at det på lokalt plan etableres forpliktende samarbeid
mellom ulike aktører i arbeidet med å bygge
en kulturell grunnmur
• det nasjonale senteret disponerer søkbare midler
som kan bidra til utvikling av lokale samhandlingsmodeller
• KS bør oppfordres til å sette i gang pilotprosjekter
i kommuner og i interkommunale samarbeid for
å utvikle modeller for robuste kulturelle grunnmurer

3.6

FRA WORKSHOP OM KUNSTKRITIKK:
Jeg leser aldri bøker, men har aldri tenkt på
bøker slik før, interessant. Nye tanker ...
Gutt, 10. klasse

Jeg har et nytt syn på bøker fra nå av.
Gutt, 9. klasse

Nye måter å tenke på, nyttig for skolearbeidet mitt.
Jente, Vg3

Hun hadde lest sykt mye og hadde masse kunnskap.
Jente, Vg2

Bøkene vi får på skolen må vi jo like fordi lærerne
gjør det. Her kunne vi ha en ordentlig diskusjon om
hva vi liker og hvorfor.
Gutt, 10. klasse
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Still krav til fagkompetanse

Lærere i barnehage og skole, kunstnere og annet fagpersonale som arbeider med formidling og undervisning i Den kulturelle skolesekken og i kulturskolen, bør ha høy og relevant fagkompetanse. I dag stilles
det i varierende grad kompetansekrav til disse yrkesutøverne. De nye lærerutdanningene har gitt vanskeligere kår for de estetiske fagene i lærerutdanningene (GLU). Samtidig viser erfaringer med Den kulturelle
skolesekken og samarbeidet med skole og kulturskole at det er behov for å styrke kunstnernes kompetanse både i formidling og undervisning.

3.7.1 Barnehagelærerutdanningen
Som det første trinnet i utdanningssystemet, legger barnehagen grunnlaget for utvikling av kompetanse på en rekke
områder. Kunst, kultur og kreativitet er ett av syv fagområder som barnehagen skal arbeide med. Fagområdet dekker
et vidt læringsfelt: billedkunst og kunsthåndverk, musikk,
dans, drama, språk, litteratur, film, arkitektur og design.
Opplevelsen av ulike former for kunst og kultur samt barnas
eget skapende uttrykk vektlegges i dette fagområdet.
Arbeidet med kunst og kultur krever kompetente ansatte som har faglig kunnskap og forstår hvordan det er å stå
i skapende prosesser sammen med barn. Kunst, kultur og
kreativitet er ett av seks kunnskapsområder i barnehagelærerutdanningen. Flere UH-institusjoner forsterker kunnskapsområdet med inntil 20 studiepoeng og har også tilbud
om kunstfaglige fordypingsenheter (30 studiepoeng).

3.7.2 Lærerkompetansen i grunnskolen
En bekymringsfull høy andel av lærerne som underviser
i estetiske fag i dag har ingen faglig fordypning i fagene.

Behovet for faglig fordypning er minst like stort på disse
kunnskapsområdene som for andre fag. Med den nye lærerutdanningen er det også blitt mulig å ta lærerutdanning uten
estetisk fag i porteføljen. Resultatet er at vi i grunnskolen
i dag finner et økende antall lærere som bare har sin egen
grunnskoleopplæring som grunnlag for sin undervisning
i estetiske fag.
Den manglende kompetanse rammer i første rekke den
obligatoriske opplæringen i skolen. Samtidig eksponeres
den mangelfulle lærerkompetansen i estetiske fag tydelig
i samarbeidet om Den kulturelle skolesekken. Et balansert
samarbeid mellom lærere og kunstnere er viktig for et godt
mottak i skolen. Dette forutsetter høy kompetanse hos begge yrkesgruppene.
Kunnskapsdepartementet fikk i 2011 anbefalinger fra en arbeidsgruppe som utredet estetiske fag i lærerutdanningene.
Hovedkonklusjon er at:
«… selv om en større vektlegging enn før på helhet, faglighet
og dybde kan gi noen positive effekter, skaper de nye rammene i lærerutdanningen i økende grad vanskelige kår for de
praktiske og estetiske fagene. Slike vansker synes like mye å
være et resultat av de valg som er gjort med hensyn til systemiske rammer og økonomi, som politiske og faglige intensjoner
fra myndighetene. Arbeidsgruppen vurderer situasjonen som
svært bekymringsfull og viser til at praktiske og estetiske fag51
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miljøer i lærerutdanningen kan bli kraftig redusert og i noen
tilfeller raderes bort.»
Ekspertgruppa støtter arbeidsgruppas forslag, og har fått
flere innspill fra fagmiljøene nå, høsten 2013 og våren 2014,
som i stor grad bekrefter de vurderinger som kom fram
i 2010 vedrørende GLU-reformens konsekvenser for kunstfagene.
I møter med UH-institusjoner har ekspertgruppa fått tydelige signaler om at det må settes krav om minimum 30
studiepoeng i kunstfag for å få kompetanse til å undervise
i kunstfagene (musikk, kunst og håndverk) på barnetrinnet.
Det tas også til orde for at GLU 1–7 og GLU 5–10, grunnskolelærereformen som kom i 2010, har spesialisert lærerutdanningene og fått store konsekvenser for tilbud innenfor
kunstfagene. De nye modellene med sterke spesialiseringer
både innenfor alderstrinn og fag har ført til at høgskolene
tilbyr færre fag. Dette går i sterk grad ut over kunstfagene.
Det pekes også på at kategoriseringen av noen kunstfag
som lærerutdanningsfag og noen som relevante skolefag,
har fått negative følger for sistnevnte. Blant annet gjelder
dette for dans og drama. Lærerutdanningsmiljøene rapporterer i tillegg at studentene i hovedsak ikke flytter på seg.
De utdanner seg i stor grad i det tilbudet som gis innen det
fylket eller området lærerutdanningen rekrutterer fra. Etter
endt utdanning tilsettes de fleste i skoler i denne regionen.
Etter ekspertgruppas syn taler dette for at en må være svært
varsom med strukturendringer i lærerutdanningene som
svekker kunstfagene og dermed denne kompetansen ved de
ulike lærerstedene.
Bekymring for de estetiske fagenes posisjon og rekruttering kommer også tydelig til uttrykk i rapport nr 4/2014 fra
Følgegruppen for lærerutdanningsreformen som ble presentert 19.03.14.
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To konkrete anbefalinger som gis til Kunnskapsdepartementet er:
• Det trengs mer forskning knyttet til innholdet og kvaliteten i fleksible studieprogram på GLU, særlig med tanke på
utfordringer knyttet til organisering av
• praksisopplæringen, profesjonsinnretningen i utdanningene
og rekruttering til praktisk-/estetiske fag. (s 45)
• Når det gjelder de praktisk-estetiske fagene med få studenter, mener Følgegruppen at KD må vurdere nasjonale tiltak
for å sikre at framtidig lærerbehov innenfor disse fagene
blir dekket. (s 62)
Følgegruppen uttrykker stor forståelse for kunstfagenes
betydning i lærerutdanningen for grunnskolen og viser til
ekspertgruppa og deres oppdrag om:
…å gi råd om hvordan de som arbeider med kunstfagene inn
mot skole og barnehage kan koordinere sin innsats og hvordan
det er mulig å få større tyngde på kunstfagene i barnehage
og skole. Kvalifisering av lærere til kunstfagene er sentralt.

3.7

Følgegruppen er bekymret for tilgang til kvalifiserte lærere
innen alle skolens fag over hele landet, og er klar over forskning
om kunstfagenes betydning for elevers læring og utvikling, forståelse og erkjennelse. Estetiske læreprosesser, kreativitet, innsikt og utfoldelse har stor betydning i alle fag, og kunstfagene
er derfor viktige både i seg selv og i alle andre fag i skolen. Det
er derfor vanskelig å isolere kunstfagene fra f.eks. norsk eller
mat og helse. Det er kombinasjonen som gir lærere muligheter for kreativitet og muligheter til å støtte læringsprosesser på
ulike måter.
I Følgegruppens rapport vises det også til at flere læresteder
benytter overlapp, dvs felles undervisning for 1–7 og 5–10,
mellom de to utdanningene på mellom 21–60 % og noen
læresteder som også rapporterer om 61–80 % overlapp når
det gjelder undervisning i praktisk-estetiske fag.
Datamaterialet viser at det foregår mest fellesundervisning
i de praktisk-/estetiske fagene som kunst og håndverk, mat og
helse, kroppsøving og musikk, og at antallet studenter i mange
av tilfellene er den viktigste begrunnelsen til denne samkjøringen. Følgegruppen ser at reformen er utfordrende for disse
fagmiljøene. Følgegruppen mener at det vil være hensiktsmessig at et utvalg av utdanningsstedene tar ansvar for å tilby
disse fagene. Mer bruk av arbeidsdeling og faglig konsentrasjon
innenfor regionene vil sannsynligvis øke studentantallet og
redusere behovet for samkjøring, samtidig som man også skaper mer robuste fagmiljø. (s 60)
Ekspertgruppa vil peke på at de nasjonale retningslinjene for
de estetiske fagene i disse to utdanningene er bortimot identiske bortsett fra fagdidaktikk. Det store overlappet i disse
fagene kan derfor være faglig begrunnet med bakgrunn
i beskrivelsene for fagene. Det store samsvaret mellom utdanningene kommer også fram i utdanningenes forskrift.

Når Følgegruppen drøfter hvordan en best kan skaffe kvalifiserte lærere i kunstfagene, antyder de at:
Valget, slik vi ser det, dreier seg om to sentrale valg der det
ene forholder seg til og tar konsekvensen av tidligere direktiver
fra KD som spesifiserer ca. 20 % overlapp mellom de to programmene, og det andre vil måtte føre til at KD utvider denne
muligheten i noen fag. I begge tilfeller har Følgegruppen ikke
innsikt i mulige konsekvenser, og vi foreslår derfor at det utvikles forskningsprosjekter som kan belyse dette og gi et bedre
grunnlag for avgjørelser.
Ekspertgruppa ser at Følgegruppen for lærerutdanningene har tatt opp mange av de utfordringene som gjelder for
de estetiske fagene i opplæringen, og gitt et grunnlag med
denne rapporten for oppfølging i Kunnskapsdepartementet.
Ekspertgruppa deler mange av Følgegruppens bekymringer, men vil peke på at de løsningene som velges må ivareta
fagenes særpreg som lærerutdanningsfag, og de må kunne
utformes i tråd med de nasjonale retningslinjer som foreligger selv om dette betyr overlapp mellom utdanninger på
langt over 20 %.
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Ekspertgruppa er også opptatt av kunstfagenes rolle som
grunnlag for metodiske grep i andre fag, og frykter at denne
rollen blir svekket dersom fagene ikke kan være en del av
en samlet fagportefølje i lærerutdanningene. Ekspertgruppa
vil derfor anbefale at alle lærerutdanningsinstitusjoner må
ha et minimum av kunstfag i fagkretsen og at styrkingen av
fagmiljøene finner sted gjennom et utstrakt og forsterket
samarbeid og arbeidsdeling av fordypningsstudier institusjonene imellom.

3.7.3 Kompetansebehov for kunstnere
Formidlingsarbeid gjennom Den kulturelle skolesekken er
attraktivt for svært mange kunstnere. Formidling for barn
og unge er samtidig en krevende oppgave. Her stilles det
først og fremst krav til høy kunstnerisk kompetanse og engasjement. Ikke alle kunstnere har forutsetninger for denne
typen formidlingsarbeid. Erfaring fra Den kulturelle skolesekken viser at det er ønskelig at kunstnerne har god formidlingskompetanse og kunnskaper om skolen, som også
setter dem i stand til å gjennomføre prosjekter og workshops
som involverer elevene. Det beste ville være om dette ble
integrert i de høyere kunstutdanningsprogrammene og at
det også etableres etter- og videreutdanningstilbud.
Kobling av kunstfaglig- og pedagogisk kompetanse er i høyeste grad nødvendig for lærere i kulturskolen. Dette er en
utfordring som må rettes til kommunene som skoleeiere.
Mange kulturskolelærere har høy fagutdanning, men bildet
er sammensatt, også når det gjelder didaktisk kompetanse.
I mange kommuner er kulturskolen blitt et ressurssenter for
kunst og kulturopplæring. Mange kulturskolelærere arbeider også i grunnskolen eller videregående skole og et økende
antall har fått engasjementer i Den kulturelle skolesekken
med prosjekter som har god forankring lokalt.
54

3.7.4 Samarbeid mellom høyere
utdanningsinstitusjoner og praksisfeltet om utvikling av relevant
kompetanse
For å utvikle relevant kompetanse til å dekke behovene og for
å legge et godt grunnlag for økt samhandling om kompetanse i barnehage, grunnskole, videregående skole, kulturskoler
og Den kulturelle skolesekken, er det behov for et styrket
samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og hele
praksisfeltet. Ekspertgruppa har fått innspill som etterlyser
helhetstenking. Det er behov for bedre koordinering og kvalitetssikring av produksjoner og tilbud som utvikles for bruk
i skolen. For å sikre dette kreves kompetanse. Det presiseres også av flere at det må gis opplæring i alle kunstuttrykk,
som grunnlag for det arbeidet som skal gjøres i skolen, hvor
eleven selv skal være aktiv deltaker i ulike kunstprosesser
ledet av en kunstfaglig utdannet og kompetent lærer. Med
Den kulturelle skolesekken får elevene i tillegg nyte godt av
kunstneres kompetanse.

3.7.5 Kunstneres og kulturformidleres
utdanning
I Kulturutredningen 2014 framholdes det at norske kulturinstitusjoner bør tydeliggjøre både sine kunstneriske ambisjoner og sitt samfunnsoppdrag med sikte på å nå ut til
et bredt publikum. I visuelle kunstfag ligger den skapende
delen til kunstneryrket, mens formidlingsdelen også er ivaretatt av pedagoger, kunsthistorikere og kulturarbeidere
i tillegg til kunstnere. I DKS-ordningene, der svært mange
vandreutstillinger og produksjoner formidles årlig, opptrer
mange yrkeskategorier i formidlerrollen.

3.7

i større grad. Det tilbys etterutdanning i PPU kun ved
Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Ekspertgruppa mener
det bør være aktuelt å utvikle og tilby etterutdanning i visuelle kunstfag ved alle de fire kunsthøgskolene.

Musikeryrket har en lang tradisjon for å kombinere rollene
som skapende og utøvende, det samme gjelder for dansere
og skuespillere, især innenfor det frie feltet. Forfattere formidler vanligvis egne verk, mens bibliotekarer og skuespillere kan formidle andres skjønnlitterære tekster. Formidlingen av kulturproduksjonene i Den kulturelle skolesekken
ivaretas med andre ord av mange ulike yrkeskategorier.
Den visuelle kunsten tilbys i for liten grad i DKS-tilbudene og kulturskolene. Årsaken er delvis at formidling av
musikk har vært sterk gjennom skolekonsertordningen til
Rikskonsertene lenge før Den kulturelle skolesekken ble
etablert. Likeledes at musikkskolene i kommunene var opprinnelsen til dagens kulturskoler, og den faglige tyngden
i kulturskolen ligger fortsatt der skolene hadde sitt utgangspunkt, i musikken. Dette har medvirket til at didaktikken
i visuelle kunstfag er lite utviklet og lite etterspurt av studenter ved våre kunsthøgskoler. Rekrutteringen til de visuelle
kunstfagene er flere steder dalende både i lærerutdanningen
og videregående skoler. Arbeidsmarkedet innenfor formidling av kunst og kultur kan utvikles ved å benytte kunstnere

Å gå nye veier og prøve ut nye materialer er en viktig del
av kunstnerens praksis, og dette er viktig for en skole som
ønsker å legge vekt på utvikling av innovative og kreative
ferdigheter hos sine elever. Innenfor både det visuelle kunstfeltet, skuespillerkunsten og musikkfeltet ser vi i økende
grad kunstneriske praksiser som beveger seg i retning av
en mer allsidig og bred kontaktflate mot publikum, både
i form av møteplasser og i form av eksperimentelle framstillingsformer som ofte finner sted der folk flest befinner seg.
Dette krever relasjonelle ferdigheter av kunstneren. Dette
indikerer en forsterket trend i kunstlivet som har betydning
for det vi her diskuterer, nemlig opplæring for barn og unge
i kunst og kultur. Det store flertallet av utøvende kunstnere kommer i løpet av sin yrkeskarriere også til å undervise,
og stadig flere vil bli stilt overfor krav til å kunne formidle
overfor ulike publikumsgrupper. Det er derfor et behov for
å styrke både formidlingskompetansen og den pedagogiske
kompetansen i de utøvende kunststudiene.
Kombinasjonsoppgaver er viktig her, for bedre å utnytte kunstneren som ressurs. Slike modeller er i dag etablert
også i Norge etter mønster av den amerikanske Teaching
Artist-modellen. Kunstutdanningene bør derfor etter
ekspertgruppas oppfatning i større grad ta konsekvensen av
en ny kunstnerrolle, og utvikle flere utdanningsveier som
kombinerer kunstneriske og didaktiske kompetanser. Pedagogikk og didaktikk står ikke i en motsetning til den kunstneriske dimensjonen.
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EKSPERTGRUPPA ANBEFALER AT:
• det innføres kompetansekrav for undervisning
i kunst og håndverk og musikk for lærere som
underviser i de estetiske fagene i grunnskolen
• hver lærerutdanningsinstitusjon styrker sin
kompetanse og tilbud innen estetiske fag
• alle studenter i grunnskolelærerutdanningene må
bli kjent med hvordan de kan arbeide med estetiske 		
læreprosesser i alle fag, og hvilke muligheter som
gis med Den kulturelle skolesekken og kulturskolen
• undervisningstilbudet i kunst- og kulturformidling 		
styrkes ved kunstfaglige høgskoler og akademier
• det etableres tilbud om PPU ved alle kunstfaglige 		
høgskoler

Den mest verdifulle erfaringen fra lærerutdanningen var for
meg formingstimene. Det fikk jeg mest bruk for som lærer.
Professor i pedagogikk
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FRA TEATERWORKSHOP:
Dritgøy!
Jente, Vg3

Jeg lærte noe om identitet.
Jente, Vg3

Det er gøy å være i aktivitet.
Dette ga mye jeg kan ta med videre også i det daglige liv.
Gutt, 10. klasse

Voksne vil slite med å delta på dette! Jeg lo meg ihjel!
Gutt, 10. klasse

Dette kunne jeg virkelig gjort mer av i skolen.
Gutt, 9. klasse

Jeg lærte å drite meg ut. Og likte det!
Gutt, 8. klasse
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Ta initiativ som kan utvikle og forankre
Den kulturelle skolesekken bedre i både
utdannings- og kultursektor

Ekspertgruppa anbefaler å forenkle og forbedre Den kulturelle skolesekken, sikre kvalitet og forankring
i skolen. Den kulturelle skolesekken er en viktig del av den kulturelle grunnmuren. Den må videreutvikles i samarbeid med skolen, kulturskolen og det lokale kulturlivet, sammen med regionale og nasjonale
institusjoner og miljøer. Ekspertgruppa legger til grunn at ordningen med Den kulturelle skolesekken skal
videreføres og utvikles basert på overskudd av spillemidler fra Norsk Tipping, som for tiden er på ca 200
mill. kroner i året.

Den kulturelle skolesekken ble etablert i 2001, og er en prioritert felles satsing mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet. Ordningen er forankret i en politisk
styringsgruppe som består av en statssekretær fra hvert av
de to departementene. Denne ordningen gir utviklingsmuligheter for både kultursektoren og utdanningssektoren.
Alle elever møter gjennom denne ordningen profesjonelle
utøvere innen alle kunstuttrykk. Målet er gode kunstopplevelser og læring.
Stortinget har behandlet ordningen i flere sammenhenger,
med egne meldinger om Den kulturelle skolesekken fra
begge departement, og gjennom spørsmål til statsrådene.
Prinsippene beskrevet i St.meld. nr. 8 (2007–2008), Kulturell
skulesekk for framtida, styrer ordningen i dag.
På nasjonalt nivå blir ordningen forvaltet av et sekretariat,
etablert som et samarbeid mellom kultur- og utdanningssektoren. Det startet opp med Norsk Museumsutvikling
(senere ABM-utvikling) og Læringssenteret (senere Utdanningsdirektoratet). Sekretariatet er i dag etablert i Norsk
kulturråd, med intensjon om samarbeid med Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Bodø. Sekretariatet
har svært lav bemanning. Ekspertgruppas anbefaling er
derfor å utvikle sekretariatet som del av arbeidet med
å reetablere det nasjonale senteret.
www.kulturradet.no/den-kulturelle-skolesekken

DKS-ordningen blir i dag forvaltet i fylkeskommunenes
kulturavdelinger og i kommunene. Det er svært viktig at
arbeidet regionalt og lokalt utføres i et samarbeid mellom
kultur- og utdanningssektor.
De kommunene som ønsker det kan få hele tildelingen
direkte, såkalte 100%-kommuner. I dag gjelder dette ni kommuner i landet. Dette innebærer at kommunene tar hele
ansvaret for skolesekktilbudet, og det forutsetter god oversikt over kulturfaglige miljøer og institusjoner som kan bidra
til å utvikle innholdet. Å utvikle gode nettverk er essensielt
for at dette kan skje. Det forutsettes at kommunen prioriterer Den kulturelle skolesekken ved å sikre nok administrasjonsressurser og etablere gode samarbeidsfora. De fleste
100%-kommuner organiserer Den kulturelle skolesekken
i tilknytning til kulturskolen, og slik involveres også kulturskolelærere i DKS-ordningen.
100%-ordningen gir rom for kommuner som vil satse på
egne, lokale krefter. Ordningen gir fleksibilitet og stimulerer
kreativiteten, og gjør det mulig å se bruk av lokale kulturmidler i sammenheng med nasjonale midler til Den kulturelle skolesekken. Slik blir skolesekken også en viktig hjørnestein i den lokale kulturelle grunnmuren.
Skoleeier har ansvaret for tilrettelegging av tilbudet. Mange
har valgt å organisere Den kulturelle skolesekken i tilknytning til sin kulturskole, og de fleste kommuner har etablert
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kulturkontakter på skolene. Flere steder i landet er det
utviklet elevvertordninger som både kunstnere og lærere
trekker fram som positive. DKS er for mange kunstnere blitt
en viktig inntekstkilde, og oppfattes av stadig flere som et
positivt tilskudd til den kunstneriske virksomheten.

I Drammen er kulturskolen en sentral aktør i å bygge
den lokal kulturelle grunnmuren. I tillegg til kulturskolens ordinære tilbud, har kulturskolen ansvar for Den
kulturelle skolesekken, Den kulturelle spaserstokken,
ulike kunst- og kulturprosjekter i skolene, samarbeid
med skolekorpsene mm. Union Scene er fellesarena
for de ulike kulturaktivitetene, og er i tillegg samlokalisert med både fylkeskommunens og kommunens kulturavdelinger.

le sekretariatet for DKS styrkes, og mange av innspillene
ekspertgruppa har mottatt støtter dette. Ekspertgruppa er
enig i at DKS-sekretariatet bør styrkes, få et større ansvar og
tydeligere oppgaver. Det er avgjørende at sekretariatet innehar både kultur- og skolefaglig kompetanse. Det er også viktig at sekretariatet sikres tilhørighet til et fagmiljø som har
i oppgave å utvikle helhetlig kunnskap og forståelse for
kunst og kultur i opplæringen. Ekspertgruppa mener at
DKS-sekretariatet vil styrkes ved at sekretariatet innlemmes
i et godt faglig miljø i det nye nasjonale senteret.

3.8.2 De nasjonale aktørenes rolle
og ansvar
Seks institusjoner er definert som nasjonale aktører for Den
kulturelle skolesekken. Disse er Norsk scenekunstbruk,

3.8.1 Videreutvikling av Den kulturelle
skolesekken i det nasjonale senteret
Ekspertgruppa anbefaler at det etableres et tettere samarbeid mellom DKS-ordningen og kulturskolen, og at den
politiske styringsgruppa for DKS utvider sin portefølje til
også å omfatte kulturskolevirksomheten.
Det reetablerte nasjonale senteret skal stimulere til økt samarbeid på tvers av relevante miljøer i utdannings- og kultursektorene, og senteret må utvikle og tydeliggjøre rammefaktorer for arbeidet som skal gjøres på nasjonalt, regionalt
og lokalt nivå i DKS. Det nasjonale senteret skal videre legge
til rette for å støtte og utvikle arbeidet som gjøres i kulturskoler og i DKS.
I Kulturutredningen 2014 anbefales det at det nasjona60
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Rikskonsertene, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og
design, Film & Kino, Norsk forfattersentrum og Norsk kulturråd (kulturarv).
Ekspertgruppa har fått flere innspill om at de nasjonale aktørene har en utydelig rolle i DKS-ordningen. Det synes uklart
hvilket ansvar og hvilke oppgaver hver nasjonal aktør skal
ha. Ekspertgruppa ser at kunstuttrykkene er så vidt forskjellige at det vil være vanskelig å lage lik oppgavebeskrivelse
for alle. Det er likevel et klart behov for å vurdere nærmere
om de nasjonale aktørene skal få et tydeligere mandat, slik
at roller, ansvar og makt klargjøres. Det bør samtidig vurderes om det skal pekes ut en egen nasjonal aktør som kan
ivareta det samiske feltet spesielt. Ekspertgruppa anbefaler
at det nasjonale senteret får i oppgave å se på de nasjonale
aktørenes samlede innsats og utrede hvordan disse skal jobbe videre.
Rikskonsertene står i en særstilling i forhold til de
andre nasjonale aktørene, og diskuteres i mange miljøer
som ekspertgruppa har vært i kontakt med. Rikskonsertene har lang erfaring og mye kompteanse på feltet, og
mange er fornøyd med måten virksomheten er organisert på.
Ekspertgruppa har imidlertid registrert at flere, ikke minst
representanter fra andre kunstuttrykk, problematiser skjevfordelingen mellom musikkområdet og andre kunstuttrykk
som inngår i DKS. En del innspill viser til at Rikskonsertene
er en for topptung organisasjon som gir for lite fleksibilitet
i tilbudene. Det har vist seg vanskelig for aktører på lokalt
nivå å få til god dialog med Rikskonsertene, og dette begrenser muligheten for samarbeid. Dersom kulturell grunnmur
skal bygges lokalt, må lokale musikere og produsenter gis
større handlingsrom. Ekspertgruppa ser at dette er utfordrende, og vil oppfordre Kulturdepartementet til å vurdere
Rikskonsertenes skolekonsertordning nærmere.

3.8.3 Behov for forenkling og
forutsigbarhet
DKS styres i dag ut fra følgende prinsipper; varig ordning,
for alle elever, realisere mål i læreplanverket, høy kvalitet,
kulturelt mangfold, bredde, regularitet, samarbeid mellom
kultur og skole, rollefordeling mellom kultur og skole og
lokal forankring og eierskap. I DKS-forskningen (2013)
pekes det på at disse prinsippene med fordel kan forenkles.
Ekspertgruppa er enig i dette, og anbefaler at det nasjonale
senteret får i oppgave å vurdere en forenkling, og samtidig
arbeide for å støtte opp om utvikling av god kvalitet på lokalt
plan.
100%-kommuner har kommet med ønske om at tildelingsog rapporteringssystemet forenkles for disse. Dette vil kunne innebære direkte tildeling fra nasjonalt nivå og direkte
rapportering til nasjonalt nivå, uten å gå veien om fylkeskommunen. Ekspertgruppa anbefaler at denne forenklingen
iverksettes.
I DKS-forskningen (2013) anbefales det at lærere og elever
får bedre innflytelse i DKS, og ekspertgruppa er enig i at dette er nødvendig for å sikre bedre forankring i skolen. Det er
et uttrykk for kvalitet i DKS når både den kunstneriske og
pedagogiske dimensjonen er godt ivaretatt.
Ekspertgruppa mener at DKS-tilbudene må være relevante
for elevene, og romme ulike typer hendelser som inkluderer
alle kunstuttrykk. Det må være både verksteder/workshops
basert på lengre samarbeid mellom profesjonelle kunstnere
og lærere/elever, og kortvarige kunst- og kulturopplevelser.
I begge tilfeller må det være høy kvalitet både kunstnerisk
og med hensyn til formidlingen. Dette støttes av mottatte
innspill både fra elever og andre aktører. Den kulturelle skolesekken bør i tillegg romme hendelser både på skolen og
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i kunst- og kulturinstitusjoner. Det er en utfordring at elever
som er bosatt langt unna sentrale institusjoner i liten grad
opplever kunst og kultur på profesjonelle arenaer.
Ekspertgruppa har mottatt innspill fra flere store kulturinstitusjoner som melder at den korte planleggingshorisonten i Den kulturelle skolesekken ikke samsvarer med deres
behov for langtidsplanlegging. Institusjonene etterlyser flerårige samarbeidsavtaler som gir større forutsigbarhet, mens
DKS-programmene i hovedsak planlegges for ett skoleår av
gangen. Kulturinstitusjoner over hele landet problematiserer at DKS-ordningen og gratisprinsippet i skolen har ført
til synkende interesse fra skolenes side til å oppsøke tilbud
som ikke er en del av programtilbudet i Den kulturelle skolesekken. Ekspertgruppa mener det er viktig at elevene får
oppleve kunst og kultur i institusjonene, også med tanke på
publikumsutvikling. Det forutsettes at skolene vet om og
kjenner til tilbudene som gis. Dette er problemstillinger som
det nasjonale senteret bør vurdere nærmere.

3.8.4 Mer forskning
Den kulturelle skolesekken har blitt evaluert og forsket på,
både etter initiativ fra departementene og fra forskningsmiljøer. Dette framgår av vedlagte litteraturoversikt. I DKSforskningen (2013) etterlyses imidlertid mer forskning på
ordningen, og dette støttes av flere av innspillene ekspertgruppa har mottatt. Blant annet etterlyses mer forskning på
kvaliteten og effekten av DKS. Ekspertgruppa støtter innspillene, og mener at det nasjonale senteret må ta ansvar for
og initiere forskning på feltet. Senteret må få i oppdrag å
utarbeide en FoU-strategi. I dag settes det årlig av 1,7 mill.
kroner av spillemidlene for DKS-ordningen til FoU. Ekspertgruppa mener at denne potten må videreføres og eventuelt
økes, og at senteret får i oppdrag å forvalte FoU-midlene.
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3.8.5 Samarbeid mellom skole og kultur –
utvikling av kompetanse
DKS-forskningen (2013) og annen forskning viser at samarbeidet mellom kunstnere og lærere kan bli bedre. Dette
er problematisert mange ganger siden DKS ble etablert.
Ekspertgruppa vil framheve at DKS skal støtte skolene
i arbeidet med å nå målene som er nedfelt i læreplanverket.
Samarbeidet om kulturtilbudene er et område som bør utvikles videre, og det er på tide at det settes på dagsorden også
i universitets- og høyskolesektoren. Ekspertgruppa har en
klar oppfatning av at mange nyutdannede lærere kommer
ut i skolen uten kjennskap til Den kulturelle skolesekken,
og mener derfor at lærerutdanningene må formidle kunnskap om ordningen og samarbeidet mellom skole og kultur.
Samtidig må høyere kunstutdanninger også ta ansvar for å
formidle kunnskap om DKS. Dette kan det nasjonale senteret bidra til.
Senteret bør stimulere framvekst av regionale kompetansemiljøer, slik som SEANSE i Volda, ved UH-institusjoner.
Disse miljøene vil være til hjelp for fylkeskommuner og
kommuner i kvalitetssikringsarbeidet i DKS, og senteret kan
delegere forskningsmidler til disse regionale miljøene i hele
landet.
Ekspertgruppa vil anbefale at det nasjonale senteret får
i oppgave å utvikle en veileder for DKS som inneholder
nasjonale føringer, gode råd og eksempler til de ulike aktørene som arbeider med ordningen.

3.8

3.8.6 Behov for gjennomgang av
kommunikasjons- og evaluerings		
verktøy
De fleste fylkeskommuner bruker KSYS som kommunikasjons- og evalueringsverktøy. Innspill fra flere hold tyder på
at dette ikke fungerer godt nok og må evalueres særskilt.
Det må utvikles bedre rapporteringssystemer som samsvarer med behovet for lokale tilpasninger.
Kunstnere må sikres forutsigbare og like muligheter til å
melde inn ideer og tilbud til DKS uavhengig av hvor de bor
i landet. I DKS-forskningen (2013) pekes det også på kunstneres behov for innsyn i prosesser om hvordan programmene i DKS bestemmes. Det bør utvikles en digital ordning
som gjør dette mulig. Dette bør være en oppgave for det nasjonale senteret.

3.8.7 Se på finansieringsmodellen for DKS
Kulturdepartementet fordeler i dag spillemidler til DKS via
fylkeskommunene etter en fordelingsnøkkel. Etter ekspertgruppas vurdering bør det nasjonale senteret overta ansvaret
for fordelingen av midlene. Ekspertgruppa anbefaler videre
at deler av spillemidlene settes av til søkbare utviklingsmidler. Disse midlene skal bidra til gode samarbeidsprosjekter
mellom skole, barnehage, DKS, kulturskole og det lokale
kulturlivet.

EKSPERTGRUPPA ANBEFALER AT:
• DKS-sekretariatet flyttes til det nasjonale senteret,
og senteret får ansvar for å videreutvikle DKSordningen
• det nasjonale senteret får i oppgave å vurdere
hvordan prinsippene for Den kulturelle skolesekken 		
kan forenkles
• finansieringsmodellen for DKS gjennomgås
• det nasjonale senteret får i oppdrag å utforme en 		
FoU-strategi, og forvalte avsatte midler til forskning
• tilgjengelige midler sikres til nasjonale prosjekter
og aktører innenfor alle kunstarter
• det nasjonale senteret får i oppdrag å forvalte 		
utviklingsmidler
• Kulturdepartementet vurderer Rikskonsertenes
skolekonsertordning
• universiteter og høyskoler formidler kunnskap
om DKS i sine utdanninger
• det nasjonale senteret får i oppgave å utvikle en
veileder for DKS, blant annet for å sikre kvaliteten
i DKS-tilbudene
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Lag tydeligere profil for kulturskolesatsingen

Kulturskolene er med sine 125 000 elevplasser i alle landets kommuner et sentralt skoleslag for kunst og
kultur i opplæringen. Innenfor dagens økonomiske rammer har det vært utfordrende å innfri kulturskolenes todelte mål om å kunne tilby skoleplass til alle som ønsker det, og samtidig ha et lokalt ansvar for å gi
tilpasset opplæring, herunder talentutvikling. Det er derfor viktig at arbeidet med å utvikle ny rammeplan
med tydeligere profiler og kvalitetssikret undervisningstilbud støttes. Det er også viktig at det legges til rette for å videreutvikle større mangfold i tilbudet og for å sikre bredere sosial og kulturell rekruttering. Kulturskolens økende samarbeid med Den kulturelle skolesekken gir styrke til den kulturelle grunnmuren lokalt.

I Kulturutredningen 2014 legges det vekt på at kulturskolene
er blant de viktigste ytringskulturarenaer og et av kulturpolitikkens viktigste verktøy i arbeidet med å styrke kulturens
egenverdi og samfunnsvirkninger – rettferdighet, mangfold,
demokrati og ytringsfrihet. De er institusjoner for rekruttering
av utøvere og publikummere til kunst- og kulturfagene og en
viktig arbeidsplass for profesjonelle kunstnere. For å styrke
rollen som lokalt ressurssenter vises det i Kulturutredningen
også til samarbeid med frivillig kulturliv, som kor og korps,
og det foreslås å tildele øremerkede midler til kulturskolene
for en tidsavgrenset periode.
Kulturskolen har røtter tilbake til 1950-tallet, da de første
musikkskolene ble etablert. Siden 1997 har kulturskolene
vært hjemlet i Opplæringsloven §13-6: Alle kommunar skal
aleine eller i samarbeid med andre kommunar ha eit musikkog kulturskuletilbud til barn og unge, organisert i tilknytning
til skoleverket og kulturlivet elles. Med dette statlige tilbudet
skiller Norge seg fra andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Elevene er hovedsakelig i aldersgruppen 6–19
år og i tillegg til de 125 000 elevplassene går 20 000 elever på
kurs av kortere varighet. Musikk er fortsatt tyngdepunktet,
men i de senere år har det vært en betydelig vekst i tilbudet innenfor andre kunstuttrykk som teater, dans, visuelle
kunstfag og skapende skriving. Det gir et godt grunnlag,
men det er viktig å sikre kompetanse og kvalitet i tilbudene.

3.9.1 Utfordringer
En sentral ambisjon i oppbyggingen av kulturskolene har
vært kulturskole for alle, eller mer presist, – for alle som
ønsker det. Kulturskolene har vært populære og behovet
for flere elevplasser stort, noe som ofte har gitt et fokus på
ventelistene snarere enn på innholdet og kvaliteten i tilbudene som gis. Ekspertgruppa mener det er viktig å arbeide
for å kunne gi kulturskoleplass til alle som ønsker det, men
mener samtidig det vil være avgjørende for kulturskolen
som opplæringsinstitusjon at innhold og kvalitet på tilbudene gis høy prioritet.
I Kulturutredningen 2014 er et av forslagene å flytte
ansvaret for kulturskolene fra Kunnskapsdepartementet til Kulturdepartementet, med de lovendringer det vil
kreve. Dette støttes ikke av ekspertgruppa. Tvert i mot er
det viktig å styrke kulturskolene som skole, og utvikle
gode synergier og samarbeid mellom opplæringstilbudene.
Ansvaret for å utvikle gode kulturskoler er utdanningspolitikk. Kulturskolen bør heller få en tydeligere rolle som
opplæringsinstitusjon hvor det gis fordypning i kunstfag.
Et tett samarbeid mellom sektorene styrkes ved å se tilbudene i Den kulturelle skolesekken og kulturskolene mer
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i sammenheng. Ekspertgruppa har lagt opp til samarbeid
om disse ordningene på alle nivå for å utnytte dette potensialet.
Det er stor variasjon mellom kommunene i hvordan de har
satset på sine kulturskoler, både i form av midler og innhold.
I en del kommuner har kulturskolen fått en sentral rolle som
lokalt ressurssenter for opplæringen av barn og unge innenfor kunst og kultur. For å kunne fylle denne rollen er det
avgjørende at kulturskolen samarbeider bredt i lokalmiljøet. Her ligger det klare utviklingsmuligheter i svært mange
kommuner.
Flere kulturskoler har de senere årene organisert sin virksomhet etter en tredelt modell, med breddetilbud i form av
store grupper, tilrettelagt opplæringstilbud i «kjernevirksomheten» og fordypning utviklet som talenttilbud. Både
undervisningsorganisering og kompetansebruk tilpasses
modellen. Det er høstet mange gode erfaringer ved hjelp
blant annet av stimuleringsmidler for å utvikle skoleslaget
på denne måten. Dette framheves som en interessant modell
i Kulturutredningen 2014. Norsk kulturskoleråd har ønsket
at dette skal settes bedre i system, og har lagt opp til tydeligere profiler i undervisningstilbudet i den nye rammeplanen
som nå er under utvikling for kulturskolene.
www.udir.no

Kulturlauget – den kulturaktive eleven
Kulturlauget er et interessant prosjekt igangsatt av Norsk
kulturskoleråd i Møre og Romsdal i samarbeid med DKS,
UKM og utdanningsavdelingen i fylkeskommunen. Kulturskolen gir grunnskolen tilbud om kulturverksteder
som en del av DKS-tilbudet i Møre og Romsdal. Kulturlauget er utviklet i forbindelse med satsingen på kulturskoler som ressurs- og kompetansesentre og har i en periode fått støtte fra statlige stimuleringsmidler.

Tolga kulturskole
Et godt eksempel på kulturskolen som lokalt ressurssenter kan vi blant annet finne i Tolga kommune. Her
beskriver kulturskolen sin virksomhet slik: Vi ER kommunens kulturelle ressurssenter! Hos oss står elevenes
opplevelse, utfoldelse, mestring og utvikling i sentrum.
Vi arbeider svært tett sammen med barnehage, grunnskole og frivillig kulturliv for å gi våre barn og unge et helhetlig oppveksttilbud. Vi har et bredt tilbud, favner mange,
lar talenter utvikle seg og enere løftes fram. Foreldre og
lokalsamfunnet har høye forventninger til oss, og et stort
publikum skaper gode arenaer for elevenes utvikling.

Andre gode eksempler på det samme finner vi blant hos
kulturskolene i Larvik kommune og Molde kommune.
www.molde.kulturskole.no
www.larvik.kommune.no/larvikkulturskole
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der som må inngå i ordinære planleggingsprosesser. For å
sikre bredere kulturell og sosial rekruttering, bør begrensninger i egenbetaling vurderes.

3.9.3 Nasjonal politikk

3.9.2 Kommunalt eierskap
Norsk kulturskoleråd er en medlemsorganisasjon for kommuner med kulturskoler www.kulturskoleradet.no.
Organisasjonen ble stiftet i 1973, og har i dag 417 medlemskommuner. Sentralt i kulturskolerådets arbeid er ønsket om
nærhet til medlemskommunene og forståelse for de store
variasjonene i landet. Dette ivaretas blant annet med rådgivere i de ulike regionene. Kulturskolerådet mottar statlig
støtte, og har blitt gitt sentrale oppgaver knyttet til utvikling av kvalitet og kompetanse i skoleslaget. Ekspertgruppa
mener at nasjonale standarder best kan etableres gjennom
et aktivt eierskap fra kommunenes side, koordinert av KS i
nært samarbeid med Norsk kulturskoleråd. Her vil det være
avgjørende at kulturskolene, slik det foreslås i Kulturutredningen 2014, inngår i kommunenes ordinære prosesser for
planlegging og kvalitetssikring. Dette gjelder ikke minst arbeidet med tilsetting, oppfølging og kompetanseutvikling av
kulturskolens personale. Skoleeier må arbeide systematisk
for å styrke mangfoldet i programtilbudet. Rekruttering,
ventelister, nivået på elevbetaling/maksimumspris er områ-

For å styrke bredden i rekrutteringen til kulturskolen, vedtok
Stortinget i 2012 et forslag om å innføre en gratis kulturskoletime for alle barn fra 1. til 4. klasse, med oppstart høsten
2013. Bevilgningen på ca 180 mill. kroner på årsbasis skulle gi kulturskolene ca. 245 nye årsverk som skulle benyttes
i tilknytning til skole eller SFO-tid. Inn i finansieringen av
ordningen gikk også de 40 millionene i stimuleringsmidler
som fra 2010 hadde blitt brukt til utprøving av tiltak for et
tettere samarbeid mellom kulturskole, skole, SFO, Den kulturelle skolesekken og lokale talentsatsinger i kulturskolene.
Da kulturskoletimen ble behandlet i Stortinget i 2013 ga
opposisjonen med Høyre tilslutning til å styrke kulturskolens virksomhet, men ønsket ikke at det skulle gjøres i form
av et undervisningstilbud i skole/SFO. Kulturskoletimen
ble igangsatt etter et omfattende forarbeid i kulturskolene,
men tiltaket skal avvikles fra høsten 2014. Utfordringen er
nå, slik ekspertgruppa ser det, å finne andre gode former for
utvikling av samarbeid mellom de ulike aktørene.
Ekspertgruppa mener kulturskolenes sammensatte oppdrag
vanskelig vil la seg løse innenfor eksisterende økonomiske
rammer, og vil anbefale en styrket satsing på skoleslaget
i årene framover. Ekspertgruppa har forventninger til oppfølging av Høyres politikk på feltet:
Høyre vil styrke kulturskolen som en kvalitetsarena hvor undervisningen utføres av kunstnere og pedagoger med høy faglig
kompetanse. Høyre har derfor foreslått å styrke kulturskolene
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som et kvalitativt godt tilbud. Gjennom de statlige stimuleringsmidlene har kulturskolene de siste årene kunnet søke om
prosjekter for fagutvikling og kompetanseheving. Ordningen
ble fjernet av regjeringen i statsbudsjettet for 2013, Høyre foreslo i stedet å øke potten fra 40 til 74 millioner kroner.
Statlige midler til kulturskolerettet virksomhet bør kanaliseres gjennom et reetablert Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen. Rådet som gis i Kulturutredningen 2014
om at det vil være hensiktsmessig med en øremerking av
statlige midler til et lokalt kulturløft for kulturskolene i en
tidsavgrenset periode, støttes av ekspertgruppa.
Ved å utvide ansvaret for den politiske styringsgruppa i DKS
til også å omfatte kulturskolevirksomheten, slik ekspertgruppa gir råd om i kapittel 3.3, oppfylles intensjonen fra
Kulturutredningen 2014.
Det vil også være en viktig oppgave for et nasjonalt senter,
i nært samarbeid med Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet, å kunne stimulere til en aktiv skoleeierrolle,
både når det gjelder planvirksomhet og kvalitetssikring.

3.9.4 Kompetanse
Ekspertgruppa mener det er viktig at skoleeier stiller tydelige krav til kompetanse ved tilsetting av lærere i kulturskolene. Dette vil styrke kvaliteten i opplæringen, kulturskolenes
anerkjennelse som skoleslag og legge grunnlag for økt kompetansesamarbeid med grunnskole og videregående skole.
Ekspertgruppa mener det vil være hensiktsmessig for kulturskoleledere å initiere interkommunalt samarbeid om
kompetanse for å kunne tilby attraktive lærerstillinger,
og et bredere undervisningstilbud. Et godt eksempel på
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interkommunalt samarbeid kan vi finne i Midtre Namdal
i Nord-Trøndelag hvor Namsos kulturskole som «storebror»
i regionen selger ut spisskompetanse til sine nabokommuner. På denne måten sikres både bredde- og spisskompetanse, også i de mindre kulturskolene.
Ekspertgruppa registrerer også at det mangler statistikk
på hvor mange elever som benytter seg av kommunale- og
interkommunale talentutviklingstilbud, og hvordan tilbudene fordeler seg innenfor ulike kunstformer. Statistisk materiale for å følge utviklingen over tid vil kunne gi et bedre
styringsverktøy for utviklingen av norske kulturskoler. Det
er også viktig å få stimulert til mer forskning på kulturskolefeltet. I dag er nettverk for kulturskolerelatert forskning
i ferd med å bli et viktig samarbeidsforum. Nasjonalt senter
for kunst og kultur i opplæringen bør kunne ta initiativ til at
forskningsfeltet løftes ytterligere.

3.9

Universiteter og høyskoler i kunstfag har de senere årene
meldt bekymring over at det utøvende nivået hos norske
søkere er for lavt. For å bli spesialist på høyt nivå kreves
det innenfor mange utøvende kunstfag at en vesentlig del av
øvings- og arbeidsinnsatsen må være unnagjort før en fyller
19 år, altså før vanlig alder for opptak til høyere utdanning.
Ekspertgruppa mener det er viktig at kulturskolene får et
tydeligere ansvar for å gi fordypningstilbud til elever som
ønsker å kvalifisere seg for videregående og høyere utdanning innen kunstfag uavhengig av bosted. Det må tilbys
i alle kunstarter og de kan være kommunale og gjerne interkommunale.

EKSPERTGRUPPA ANBEFALER AT:
• statlige midler, inkludert stimuleringsmidler, til
kulturskolerettet virksomhet bør kanaliseres gjennom
et reetablert nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen
• den politiske styringsgruppa for DKS og kulturskolevirksomhet bidrar til at rammeplanen for
kulturskolen iverksettes
• kulturskoleledere og -lærere gis tilbud om videreutdanning innenfor Kompetanse for kvalitet
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3.10
RÅD

X

Øk bevisstheten og kunnskapen om yrker og
næringsvirksomhet som krever yrkesfaglig utdanning
i håndverksfag eller høyere kunstfaglig utdanning

Kulturnæringene er i sterk vekst, og dette innebærer at mange av dagens elever finner sitt yrke innen
disse næringene. I perioden 2000 til 2009 økte antall sysselsatte i kulturnæringene med 50 prosent og
verdiskapingen økte med 77 prosent. Til sammenligning var den generelle veksten i verdiskapingen for
norsk næringsliv på 69 prosent i samme periode. I 2009 sto kulturnæringene for 4 prosent av alle sysselsatte i norsk næringsliv. Dette utgjorde 75 000 personer fordelt på 27 000 bedrifter. Samme år var den
totale verdiskapingen i kulturnæringene på 42 mrd. kroner (KUD, NHD, KRD 2013).

Kulturnæring er en fellesbetegnelse på yrker som krever
kulturell kompetanse og kunstfaglig utdanning. Kulturnæringen inkluderer yrker innenfor musikk, film, foto og
spill, tv og radio, arkitektur, design, trykte medier, annonse
og reklame, kulturarv og kunstnerisk virksomhet. Innenfor
kategorien kunstnerisk virksomhet finner vi både kunst- og
kulturorganisasjoner, festivaler, kulturhus, museer, gallerier
og auksjonshus, og enkeltkunstnere som forfattere, dansere,
visuelle kunstnere, skuespillere og artister.
I løpet av de siste årene har kulturnæringer blitt en større del
av norsk økonomi, og årlig konsumerer vi kultur for milliarder av kroner. Den generelle velstandsutviklingen, økt utdanningsnivå og teknologisk utvikling er viktige årsaker til
stigende etterspørsel etter et mer variert kulturtilbud. Dette
danner grunnlag for et økende antall arbeidsplasser innen
kulturnæringene. Yrker som krever kulturell kompetanse og
kunstfaglig utdanning er stadig i vekst.

Flertallet av norske utøvende kunstnere har nå portfoliokarrierer som kjennetegnes ved mange arbeidsgivere og
tidsavgrensede engasjementer.
I tillegg kommer yrker som krever yrkesfaglig utdanning
i håndverksfag. Håndverksfagene er viktige bærere av tradisjoner og kultur, men er tildels truet av nedlegging. Det
er viktig å ivareta disse fagene nettopp fordi de representerer en kompetanse som har stor nytteverdi for vår kultur og
samfunnsutvikling.
Ekspertgruppa har med sine råd vært opptatt av å sikre
kompetanse og kvalitet i kunst- og kulturfagene i grunnopplæringen og i kulturskolene, slik at elever som ønsker det
får et kvalifisert grunnlag for videre studier og spesialisering
innen disse fagområdene. Veksten i kulturnæringene tilsier
at det er behov for å sikre kvalitet og god kontinuitet for disse fagene i opplæringen.

Gjennom flere tiår har det samlede arbeidsmarkedet for
utøvende kunstnere blitt større, dels gjennom flere faste
offentlige stillinger, dels gjennom vekst i det frie markedet.
Tilsvarende vekst finner vi også når det gjelder kunstneres
befatning med opplæring i kunst og kultur, – i kulturskoler,
i Den kulturelle skolesekken, i videregående skoler, i høyere
utdanningsinstitusjoner, i museer og i det frivillige kulturlivet.
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kapittel 4
Oppsummering av anbefalinger
Ekspertgruppa for kunst og kultur i opplæringen har med
denne rapporten gitt kulturministeren og kunnskapsministeren 10 råd og en rekke anbefalinger for hvordan
disse rådene kan realiseres.
I møter med engasjerte fagfolk i sektorene har mange tatt til
orde for å utvide timetallet for estetiske fag i opplæringen.
Dette er imidlertid ikke ekspertgruppas anbefaling. Med
det tidspresset som er i skolen i dag foreslås ikke endring av
fag- og timefordelingen, gitt at forslagene til endringer for
formgivningsfag og musikk, dans, drama følges opp i samsvar
med Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei.
Ekspertgruppas anbefaling er at de timene og fagene som er
i skolen sikres med kompetanse og kvalitet. Det gjelder krav
til læreres kompetanse i faget de underviser i, og det gjelder
rom- og utstyrssituasjonen for arbeid i de estetiske fagene.
Ekspertgruppa vil på det sterkeste oppfordre til at betydningen av de estetiske fagene får økt politisk oppmerksomhet,
og at det beskrives tydeligere enn i dag hvordan estetiske
læreprosesser inngår i alle skolens fag, i samsvar med prinsipper for opplæringen og generell del av læreplanverket.
I tillegg er arbeidet med kunst og kultur forankret i kompetansemål for flere fag.
Ekspertgruppa har registrert svært stor ulikhet i praksis ved
skolene de har besøkt, og oppsummerer at det blant annet
kan relateres til engasjement og forankring i ledelsen på alle
nivå, ikke minst på skole- og klassenivå. Det handler om
kunnskap, holdninger, lærings- og menneskesyn. Og prioritering.
Men skolens tid er knapp, selv med rett innstilling og lærere
med fordypning i faget er 1 time musikk og 2 timer kunst
og håndverk i uka svært lite for å oppnå resultater i samsvar
med kompetansemålene i fagene. For å prestere på høyt nivå
i sang eller som musiker kreves øving og individuell oppfølging i en grad den obligatoriske skolen aldri vil være i stand
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til å gi. Derfor er det av stor betydning å legge til rette for at
alle elever som ønsker mer undervisning i disse fagene eller
andre kunstdisipliner får fordypning i kulturskolen.
En styrking av kulturskolen og de mulighetene som gis
med Den kulturelle skolesekken, og ikke minst hvordan
kulturskolevirksomheten og DKS kan utvikles i et samarbeid på alle nivå, er en rød tråd i anbefalingene fra ekspertgruppa. For å sikre god forankring i begge sektorer,
anbefaler ekspertgruppa at DKS-ordningen og kulturskolesatsingen gjensidig forsterkes i felles politisk styringsgruppe.
Det legges opp til at det løpende arbeidet med ordningene
integreres i et reetablert nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Oslo. Ved å plassere senteret i Oslo
kan fagmiljøer som i dag finansieres fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet få et fagmiljø og en
arena for samarbeid om både kulturskolevirksomhet og
Den kulturelle skolesekken. Ved samlokalisering kan også
kunst- og kulturinstitusjoner og organisasjoner som har
skolerettet virksomhet bidra til arbeidet i senteret. Arbeidet skal forankres i fagmiljøer ved høyere kunstutdanning,
barnehagelærerutdanning og lærerutdanning. Kompetanse,
kvalitet og kapasitet har ligget til grunn for disse anbefalingene fra ekspertgruppa.
Ekspertgruppa gir med sine anbefalinger retning for hvordan arbeidet kan desentraliseres, forenkles og bidra til å
styrke arbeidet med lokal kulturell grunnmur. Noen av anbefalingene kan på kort sikt forvaltes i eksisterende strukturer og fremmes for styringsgruppa for Den kulturelle
skolesekken, slik den fungerer i dag. Men det gis også anbefalinger til omfattende endringer som etter hvert kan legges
til det nye nasjonale senteret for utredning og anbefalinger
for politiske vedtak.

kapittel 5
Økonomiske og administrative konsekvenser
Ekspertgruppa har sett på de bevilgningene som går til formålet i dag, først og fremst til kulturskolevirksomheten og
Den kulturelle skolesekken, men også bevilgninger til senter, organisasjoner og lag som har som formål å arbeide med
kunst og kultur for opplæringen.
Ekspertgruppa har lagt til grunn at forslagene skal innebære
en bedre ressursutnyttelse med de bevilgningene som er
i dag, at midlene beholdes til formålet, men at det gjøres
omdisponeringer. Ekspertgruppa har også vurdert anbefalingene fra Kulturutredningen 2014, hvor øremerking av
friske midler foreslås for en tidsavgrenset periode. Formålet
er å redusere ventelistene. Dette er i samsvar med tydelige
signaler over tid som etterlyser sterkere satsing på kulturskolene for å få en bredere rekruttering og samtidig tilby
utdanning med god kvalitet. Ekspertgruppa mener også at
skoleslaget må få utviklingsmulighet, og legger til grunn at et
reetablert nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen må få tilført søkbare midler for utvikling av kulturskoler og kulturell grunnmur i kommunene. Stimuleringstilskuddet på 40 mill. kroner pr år fra 2010–2012 inngikk
i totalbeløpet på ca. 180 mill. kroner pr år, som var beregnet
på kulturskoletimen fra og med høsten 2013. Ved å fjerne
timen forsvant også samtlige stimuleringsmidler, som det
var tverrpolitisk enighet i Stortinget om å øke da kulturskoletimen ble drøftet. Det er derfor berettiget forventning
om at stimuleringsmidlene, fortrinnsvis på et noe høyere
nivå, bevilges til kulturskoleutvikling men med en annen
profil enn fra den rødgrønne regjeringen.
Selv om det er utenfor ekspertgruppas mandat, og av den
grunn ikke foreslås med statlig bevilgning, vil gruppa trekke fram at utstyrssituasjonen for de estetiske fagene i skolen
i stor utstrekning er så mangelfull at det vurderes som krise
for arbeid med fagenes innhold.
De midlene som ekspertgruppa har vurdert er avsatt til å
forsterke arbeid med kunst og kultur for barn og unge i opplæringen. Det gjelder overskudd fra Norsk Tipping til Den
kulturelle skolesekken, som i 2013 var ca. 200 mill. kroner.
Fra Kulturdepartementet bevilges 162 mill. kroner til Rikskonsertene for 2014. I tillegg får andre nasjonale aktører

i DKS tilskudd over Kulturdepartementets budsjett.
Tildeling av midler til drift av kulturskolene ble overført
som del av rammetilskuddet til kommunene fra og med
2004. Hvor mye som faktisk benyttes til kommunale kulturskoler fremgår av regnskapstall, som for 2012 viser korrigerte brutto driftsutgifter på 1,67 mrd. kroner. Dette innebærer
en reell økning på i overkant av 400 mill. kroner fra 2003 til
2012. Tildeling til drift av Norsk kulturskoleråd og midler til
utvikling av kulturskolene er for 2014 på 17,9 mill. kroner
i Kunnskapsdepartementets budsjett.
Nasjonale sentre mottar en grunnbevilgning på ca 7 mill.
kroner pr år fra Kunnskapsdepartementet. På samme budsjett gis det tilskudd til medlemsorganisasjoner og landslag
som arbeider med kunst og kultur for skolen på 6,9 mill.
kroner for 2014. I første omgang er den største endringen
som er foreslått av ekspertgruppa å reetablere nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen i Oslo i et samarbeid
mellom Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Ekspertgruppa legger til grunn at midlene, slik det fremkommer i dette kapitlet, videreføres til formålet, men kanaliseres til og gjennom det nye senteret fra neste budsjettår.
Dersom senteret i Bodø nedlegges vil grunnfinansiering
kunne overføres i sin helhet. Dersom aktivitet i Bodø videreføres med landsdelsmandat, slik det fremgår i kapittel 3.5,
kan deler av finansieringen som i dag går til Bodø frigjøres
og inngå i finansieringen av det nye senteret. Ekspertgruppa
legger til grunn at inntil 5 mill. kroner fra spillemidlene kan
inngå i senteret for å finansiere administrasjon og samarbeid om DKS-ordningen. Ved samlokalisering vil organisasjoner og landslag kunne bidra i senterets arbeid med sin
kompetanse og deler av sin bevilgning. Midler til kulturskolevirksomheten bør økes med søkbare stimuleringsmidler, og midlene som nå bevilges til Norsk kulturskoleråd
kanaliseres via senteret og tildeles etter søknad. Tilsvarende
må det kunne vurderes at Rikskonsertene bidrar med kompetanse og deler av sin bevilgning i senterets arbeid.
Dette vil gi en bedre koordinert og samlet innsats, og innebære en bedre ressursutnyttelse, slik ekspertgruppa vurderer det.
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Vedlegg 1

Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet
Mandat for ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen

Bakgrunn
I Meld. St. 20 (2012-2013) På rett vei, foreslår regjeringen å
nedsette en ekspertgruppe for å få forslag som kan gi bedre
koordinering og samlet innsats fra kunst- og kulturfaglige
miljøer som har aktiviteter rettet mot skolen. Meldingen
ble behandlet og fikk sin tilslutning fra Stortinget den 6.
juni 2013. Det vises videre til Kulturutredningen 2014 og
forskningsrapporten om Den kulturelle skolesekken fra
Uni Rokkansenteret og Høgskolen i Bergen (2013).

Ekspertgruppen skal vurdere hvordan fagmiljøene som
skal arbeide med kunst og kultur for barn og unge kan
koordinere arbeidet på landsbasis, og gi råd om oppgavefordeling (mandater) for miljøene sentralt og regionalt.

Ekspertgruppens oppgaver
Ekspertgruppens anbefalinger skal bidra til styrket og reelt
samarbeid mellom utdannings- og kultursektor på alle nivå
i arbeid med målgruppen barn og unge. Ekspertgruppen
må i sitt arbeid ta hensyn til vurderinger og anbefalinger
fra Kulturutredningen 2014 og forskningsrapporten om
Den kulturelle skolesekken (2013), og drøfte hvordan Den
kulturelle skolesekken kan videreutvikles og styrkes i den
nye strukturen.

Gruppen skal gi anbefalinger for en koordinert og styrket
virksomhet overfor barnehage/skole, kultursektoren og
høyere utdanning med kunstfaglig og pedagogisk kompetanse.

Ekspertgruppen skal kartlegge aktuelle fagmiljøer med
skolerettet virksomhet og vurdere hvordan arbeid med
kunst og kultur kan styrkes, samordnes og koordineres
bedre. Gruppen skal gi råd om hvordan en helhetlig satsing
bør etableres.
Ekspertgruppen skal beskrive den kompetansen et slikt
miljø bør ha selv, og hvilken kompetanse det kan/bør
knytte til seg. Ekspertgruppen bes om å beskrive hvordan
forankring og samarbeid kan etableres med ulike høgskoler
og universitet innen kunstfag og pedagogikk, og ta hensyn
til hvordan lærerutdanningsregionene fordeler og samarbeider om de estetiske fagene på landsbasis.

76

Videre skal gruppen beskrive fagmiljøene som kan bidra
i arbeidet, og hvordan deres bidrag kan berike elevene
innen skolens rammer og tilsvarende for barn i barnehager.
Tilbudene må sikres høy faglig kvalitet.

Rammer for ekspertgruppens arbeid
Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet vil
sette sammen en referansegruppe med representanter fra
relevante parter og aktører innen feltet. Ekspertgruppen
kan selv velge form og omfang på innspill og samarbeid
med referansegruppen og andre aktører. Det forutsettes at
gruppens arbeid skal være åpent og inkluderende, slik at
gruppens vurderinger og anbefalinger i størst mulig grad
har legitimitet i fagmiljøene innen kunst og kultur, opplæring og høyere utdanning. Det forutsettes kontakt både
med utdanningsinstitusjoner, forskningsmiljøer og praksisfeltet. Det legges til rette for jevnlig dialog med Kunnskapsdepartementet og Kulturdepartementet.
Virketid, frister og sekretariat
Ekspertgruppen etableres i august/september 2013, og
skal fullføre sitt arbeid innen 15. april 2014. Det knyttes
sekretariatsressurs til gruppen.

Vedlegg 2

Utkast til
Mandat for Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen ( jf. kapittel 3.5)
– etablert i et samarbeid mellom Kulturdepartementet og
Kunnskapsdepartementet
Formål
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen skal
sikre et løpende samarbeid mellom kultursektor og opplæringssektor på alle nivå. Formålet er å sikre et bredt kunstog kulturtilbud av god kvalitet for barn og unge i opplæringen. Virksomheten skal være knyttet til de overordnede
målene i de to sektorene i et langsiktig perspektiv.
Senteret skal være et nasjonalt koordinerende ressurssenter
for arbeid med kunst og kultur i barnehager og skoler, med
Læreplanverket for Kunnskapsløftet og Rammeplan for
barnehagens innhold som sentrale styringsdokumenter.
Utvikling og forvaltning av Den kulturelle skolesekken og
kulturskolevirksomheten er to hovedoppgaver for senteret.
Arbeid på disse områdene skal ses i sammenheng og fremmes for politisk styringsgruppe, som består av statssekretærer fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Senteret skal være en nasjonal koordinerende instans for
utvikling og sikring av kvalitet og samarbeid i landsdelene;
i fylker, kommuner og for interkommunalt samarbeid.
Formålet er å fremme engasjement og utvikle kunnskap
og kompetanse om kunst og kultur i opplæringen, og om
tilbud og produksjoner for bruk i skolen. Arbeidet skal
utføres i nært samarbeid med høyere kunstutdanning,
lærerutdanning og barnehagelærerutdanning.
Senterets virksomhet skal være basert på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Senteret skal samarbeide aktivt
med fagmiljøer regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Senteret skal initiere forskning, stimulere og samarbeide
med ulike fagmiljøer om forsknings- og utviklingsarbeid
på regionalt og nasjonalt nivå. Senteret skal ha spisskom-

petanse innen egne fagområder, følge forskningsfronten
på feltet, og videreformidle informasjon på nettet. Senteret
skal være en ressurs og samarbeidspart for de andre nasjonale sentrene.
Senteret skal være operativt og bistå sentrale myndigheter
innen kunst, kultur og utdanning med råd og tjenester
i arbeidet med å realisere politiske føringer på kultur- og
utdanningsfeltet, og selv ta initiativ for å implementere
nasjonale satsinger.
Senteret skal bidra til at det nasjonalt, regionalt og lokalt
arbeides på tvers av sektorene med å fremme personlig,
kulturell og kunstfaglig utvikling for barn og unge.
Målgrupper
Kunst- og kulturfaglige miljøer, medier og organisasjoner,
nasjonale aktører for DKS-arbeidet; kunstnere, formidlere,
ledere for kunst- og kulturinstitusjoner og skoleeiere, lærere og ledere i kulturskoler og grunnopplæring, barnehagelærere og tilsatte i UH-sektoren.
Oppgaver
Senterets oppgaver relateres til forsknings- og utviklingsarbeid, undervisning, veiledning, formidling, kunstnerisk
utviklingsarbeid, distribusjon, informasjon, og faglig,
administrativ og økonomisk forvaltning.
Senteret skal drive målrettet formidling, rådgivning og
veiledning basert på resultater fra forskning, forsøks- og
utviklingsarbeid og eksempler fra god praksis. Formidlingen skal i hovedsak være nettbasert. Senteret skal utvikle
veilednings- og støttemateriell og andre relevante tjenester
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av høy kvalitet, og gjennom sin virksomhet støtte målgruppene i kultur- og utdanningssektor på alle nivå. Det skal
legges vekt på tiltak som fremmer målgruppenes kjennskap
til bruk av senteret.

Senteret foretar saksforberedelser om utvikling og forvaltning av Den kulturelle skolesekken og kulturskolevirksomheten til møtene i politisk styringsgruppe for disse
ordningene.

Senteret skal bidra til samordning mellom ulike aktører på
nasjonalt, regionalt og lokalt nivå og løfte fram synergieffekter som oppstår ved erfaringsutveksling og samhandling. Senteret skal gi innspill til departementene om ny
kunnskap, behovet for ny kunnskap og gode eksempler fra
praksis som kan få betydning for politikkutformingen på
området.

Senteret skal behandle søknader og forvalte midler til
utvikling av kulturskolene og Den kulturelle skolesekken
etter beslutning i styringsgruppa.

Senteret skal bistå UH-sektoren i planlegging og arbeid
med kompetanseutvikling for målgruppene.
Senteret skal samarbeide med Utdanningsdirektoratet om
hensiktsmessige måter å inkludere arbeid med kunst og
kultur i utdanningspolitiske føringer og tiltak. (Eksempler
som kan være aktuelle nå: elevundersøkelsen, utvikling av
valgfag på ungdomstrinnet og rektorskolen).
Kunst og kultur relatert til barnehager, SFO og hele grunnopplæringen inngår i senterets arbeid.
Senteret skal bidra til utvikling og retningslinjer for kulturskolene i samsvar med gjeldende Rammeplan for kulturskolen, utarbeidet av Norsk kulturskoleråd. Kvalitet og
kompetanse skal sikres i virksomheten, og Nasjonalt senter
for kunst og kultur skal samarbeide med Utdanningsdirektoratet om statistikk og implementering av virksomheten i
nasjonale føringer.
Senteret skal gi råd til skolene om hvordan tilbud fra Den
kulturelle skolesekken og kulturskolene kan berike arbeidet
i fag og på tvers av fag, og videreformidle gode erfaringer
med å koordinere kulturskolevirksomheten og DKS-tilbudene lokalt.
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Senteret skal ha fullmakt til å føre forhandlinger med
utøver- og rettighetsorganisasjoner.
Ved å legge Den kulturelle skolesekkens sekretariat inn
i senteret overføres alle administrative oppgaver for
DKS-ordningen på nasjonalt nivå.
Organisering og styring
Ekspertgruppa har vurdert to former for etablering:
1) Forankret i Lov om universiteter og høyskoler § 1–4,
fjerde ledd
2) Etablert som et aksjeselskap (etter modell av UNIS
i mindre målestokk)
Ved reetablering i Oslo, slik ekspertgruppa har lagt opp til,
vil dette kunne innebære:
Alternativ 1: Det inngås avtale mellom Kulturdepartementet
og Kunnskapsdepartementet og aktuell vertsinstitusjon om
etablering av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen jf. Lov om universiteter og høyskoler §1–4, fjerde ledd.
Virksomheten er lokalisert til…. adresse. Senteretablering etter § 1–4 i Universitets- og høgskoleloven innebærer ansvar
for drift inkludert tilsettinger og økonomitjenester.
Det etableres et faglig råd for virksomheten med UHrepresentasjon fra landsdelene. Det må reguleres i avtalen at
faglige synergier mellom vertsinstitusjonen, andre aktuelle
høyere utdanninger og senteret skal sikres.

Vedlegg 2

Senteret skal ledes av en daglig leder med faglig og
administrativt ansvar for virksomheten. Senterledelsen
forholder seg til faglig råd og vertsinstitusjonen som
igjen rapporterer til departementene. Sentret har også
en direkte linje til departementene for arbeidet med
Den kulturelle skolesekken og kulturskolevirksomheten. Arbeid på disse områdene skal ses i sammenheng
og fremmes for politisk styringsgruppe, som består av
statssekretærer fra Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet.
Departementene, Norsk kulturråd og Utdanningsdirektoratet kan gi senteret oppdrag på fagområdene
for å utvikle programmer, materiell eller implementere
større politiske satsinger. Oppdragsgiver følger opp
disse sakene direkte med senteret.
Senteret bemannes ved nytilsettinger, og vil få tilført
kompetanse fra sekretariatet for DKS som flyttes fra
Norsk kulturråd til senteret. Kompetanse fra fagmiljøene i Samarbeidsforum for estetiske fag, Fellesrådet for
kunstfagene i skolen, Norsk kulturskoleråd og Rikskonsertene vil i tillegg kunne benyttes i senteret.

Alternativ 2: Senteret etableres som et aksjeselskap hvor
staten ved Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet eier alle aksjene og blir senterets generalforsamling.
Ved senterplassering i Oslo, slik ekspertgruppa har lagt
opp til, etableres et styre for senterets virksomhet med
de tre aktuelle utdanningsinstitusjonene HiOA, KHiO og
NMH og representanter fra Universitets- og høgskolerådet
og Nasjonalt råd for lærerutdanning, hvor det gis rom for
landsdelsrepresentasjon.

Det etableres et faglig råd for virksomheten med UHrepresentasjon fra landsdelene, og representanter for skoleeiere og de nasjonale aktørene for DKS.
Senteret skal ledes av en daglig leder med faglig og administrativt ansvar for virksomheten. Senterledelsen forholder seg til faglig råd og styret for sentervirksomheten, som
igjen rapporterer til departementene som eiere.
Sentret vil også ha en direkte linje til departementene for
arbeidet med Den kulturelle skolesekken og kulturskolevirksomheten. Arbeid på disse områdene skal ses
i sammenheng og fremmes for politisk styringsgruppe,
som består av statssekretærer fra Kulturdepartementet og
Kunnskapsdepartementet.
Departementene, Norsk kulturråd og Utdanningsdirektoratet kan gi senteret oppdrag på fagområdene for å utvikle
programmer, materiell eller implementere større politiske
satsinger. Oppdragsgiver følger opp disse sakene direkte
med senteret.
Økonomi
Senteret finansieres primært ved omdisponeringer.
Grunnfinansieringen fordeles mellom Kulturdepartementet
og Kunnskapsdepartementet.
Senteret mottar en årlig grunntildeling for å utføre oppgaver som er beskrevet i mandatet og i oppdragsbrev fra
departementene. Senteret kan få tildelt oppgaver som
enten finansieres gjennom rammen av grunntildelingen
eller gjennom tilleggsbevilgninger. Senteret kan påta seg
eksternt finansiert virksomhet, innenfor mandatet for senteret i samråd med Faglig råd for senteret.
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Vedlegg 3

Ekspertgruppas møtevirksomhet
Ekspertgruppa har gjennomført en rekke møter med eksterne aktører rundt om i landet. I tillegg har ekspertgruppa
hatt flere interne møter. Ekspertgruppas leder har hatt jevnlige møter og fortløpende dialog med sekretariatet for
ekspertgruppa. Ekspertgruppas leder, sekretariatet og vekslende antall deltakere fra gruppa har deltatt på følgende
møter, konferanser og samlinger:
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2013
7. oktober
10. oktober
			
			
14.–15. oktober
5.-6. november
			
			
14.-15. november
27. november
11. desember
			
12. desember
			
13. desember
			
17. desember
			
18. desember

Etablering/oppstart av ekspertgruppa, Kulturdepartementet, Oslo
KiS, Kvalitet i skolen – frokostseminar om fremtidens nøkkelkompetanser,
Universitetet i Oslo
Ås kulturskole, Akershus
DKS-samling for fylkeskontakter og 100%-kommuner, Gardermoen
Sentrale aktører: Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, Norsk kulturskoleråd,
sekretariatet for Den kulturelle skolesekken, Fellesrådet for kunstfagene i skolen,
Samarbeidsforum for estetiske fag og Seanse, Voksenåsen, Oslo
Innspillskonferanse på Klækken Hotell, Hønefoss
Nasjonalt senter for naturfag, Universitetet i Oslo
Takt og Tone-prosjektet i Harstad
Kultur i Troms (skole, kulturskole, DKS og kommune), Harstad
Det kunstfaglige fakultet ved Universitetet i Tromsø, DKS Tromsø,
Kongsbakken videregående skole og kulturskolen
Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen, DKS Nordland, kulturskole, kommune,
Profesjonshøgskolen ved Universitetet i Nordland, Bodø
Østfold kulturutvikling og DKS-sekretariatet, Fredrikstad
Skolebesøk, Kråkerøy ungdomsskole, Fredrikstad
Faglig forum, Rikskonsertene (om kvalitet i Den kulturelle skolesekken), Oslo

2014
6. januar
			
7. januar
			
			
			
8. januar
			
9. januar
			
			

Høgskolen i Volda med lærerutdanning, kunstfagutdanning, kulturskolen, DKS,
videregående skole og Seanse, Volda
Bergen Filharmoniske Orkester og Den Nationale Scene, Bergen
Høgskolen i Bergen med lærerutdanningen, kunstfagutdanningen,
Griegakademiet/Universitetet i Bergen, Kunsthøgskolen i Bergen,
Hordaland fylkeskommune DKS, kulturskolen, Bergen kommune
Høgskulen Stord/Haugesund med lærerutdanning, kunstfagutdanning,
kulturskole og Den kulturelle skolesekken, Stord
Universitetet i Stavanger med førskolelærerutdanningen og lærerutdanningen
Besøk ved Gosen ungdomsskole, Stavanger
Institutt for musikk og dans ved Universitetet i Stavanger og Fylkesmannens utdanningsdirektør,
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13.–15. januar
			
16. januar
			
			
			
			
17. januar
3.-7. februar
3. februar
			
			
			
4. februar
			
5. februar
			
			
			
			
			
6. februar
			
			
			
7. februar
12. februar
14. februar
18. februar
25. februar
			
			
			
			
26. februar
			
			

kulturskolen, Den kulturelle skolesekken og Kongshaug videregående skole, Stavanger
Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning, Universitetet i Stavanger
Samtaler med fire skoler på Haugalandet (Eide skole, Kolnes skole og Bø ungdomsskole
i Karmøy kommune, Rossebø skole i Haugesund kommune)
Norsk kulturskoleråd, Trondheim
Trondheim kommune, kulturskolen, UKM, Fylkesmannens utdanningsdirektør, NTNU,
PLU estetiske fag og Institutt for musikk, Dronning Mauds Minne Høgskole,
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Norsk kulturskoleråd, Byåsen skole, kulturombud og
Nordenfjeldske kunstindustrimuseum
Internt møte i ekspertgruppa, Trondheim
Interne møter i ekspertgruppa, Oslo
Besøk i Schous kulturbryggeri i Oslo: Norsk kulturskoleråd, Fellesrådet for kunstfagene
i skolen og Samarbeidsforum for estetiske fag
Rikskonsertene, Oslo
Landslaget for norskundervisning
Kunsthøgskolen i Oslo, Norges musikkhøgskole, Arkitektur- og designhøgskolen,
UV-fakultetet ved Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og Akershus og Norges idrettshøgskole
Møte med kunstnere - om erfaring fra DKS, Oslo 			
Kulturinstitusjoner og nasjonale aktører: Rikskonsertene, Riksteatret, Nationaltheatret,
Nasjonalbiblioteket, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Den Norske Opera & Ballett,
Norsk filminstitutt, Teater Manu, Norsk scenekunstbruk, Norsk forfattersentrum,
Film & Kino og Norsk kulturråd
Utdanningsforbundet og Skolelederforbundet, Oslo
Utdanningsdirektoratet, Oslo
Skolebesøk til Ellingsrud skole – DKS/animasjonsverksted, Oslo
Norsk kulturråd, ledelsen, Oslo
Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken i Norsk kulturråd, Oslo
KS, Oslo
Arbeidsutvalget for fylkeskultursjefene, Oslo
Utdanningsetaten i Oslo kommune
Creativity, Culture and Education (CCE), Oslo
Drammen kommune, Buskerud fylkeskommune og «Drammensskolen best i Norge»
Vestfold fylkeskommune, Styringsgruppa for DKS grunnskole (fylkesmannen ved utdanningsdirektøren, representant oppnevnt av KS, rådmann i Re kommune, representant fra Høgskolen
i Vestfold, Vestfold fylkeskommune) og kulturkontakt ved videregående skole, Tønsberg
Larvik kulturskole, Larvik
Telemarksforsking, DKS Telemark ”Kulturskatten” og kulturskolen, Bø
Høgskolen i Telemark med faglærerutdanningene og masterutdanningen for
forming og formgiving
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27. februar
			
6.–7. mars
12.–13. mars
17.–18. mars
24.–25. mars
24. april
			

Kilden, DKS Vest-Agder, kulturskolen i Kristiansand og Universitetet i Agder, Kristiansand
Skoleforestillingen «SPOR» i Kilden, Kristiansand
Interne møter i ekspertgruppa, Oslo
Interne møter i ekspertgruppa, Oslo
Interne møter i ekspertgruppa, Oslo
Interne møter i ekspertgruppa, Oslo
Pressekonferanse med overlevering av rapport til
kulturministeren og kunnskapsministeren, Oslo

Miljøer som har gitt innspill til ekspertgruppa
Danse- og teatersentrum
Drammen kommune, Virksomhet Kultur
Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS)
Forum for kunstfaglig utdanning
Fylkeskultursjefkollegiet (KS)
Gosen skole, Stavanger
Hordaland fylkeskommune
Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning
Høgskolen i Bergen, masterstudiet i barne- og
ungdomslitteratur
Høgskolen i Bergen, Senter for kunstfag,
kultur og kommunikasjon
Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for teknologi,
kunst og design, Institutt for estetiske fag
Høgskolen Stord/Haugesund, Avdeling for
lærerutdanning og kulturfag
Høgskulen i Volda
KILDEN Teater- og Konserthus for Sørlandet
Korps i Skolen
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kunst- og designhøgskolen i Bergen
Kunst i Skolen
Landslaget for norskundervisning
Musikkens studieforbund
Musikk i Skolen
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Møre og Romsdal fylkeskommune, kulturavdelinga
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Norges musikkhøgskole og Kunsthøgskolen i Oslo
Norsk kulturskoleråd
Norsk kulturskoleråd, Hordaland
Norsk kulturskoleråd, Troms og Svalbard
Norsk musikkbransjeråd, Harstad kommune og
Musikk i Skolen – Takt & Tone-prosjektet
Norsk teater- og orkesterforening
NTNU, Dronning Mauds Minne Høgskole,
Høgskolen i Sør-Trøndelag og Norsk kulturskoleråd
Ole Bull Akademiet
Oslo kommune, Utdanningsetaten
Riksteatret
Samarbeidsforum for estetiske fag
Seanse, Volda
Sekretariatet for Den kulturelle skolesekken
Skolelederforbundet
Teatret Vårt, Molde
Troms fylkeskommune ved Kultur i Troms
Universitetet i Nordland
Utdanningsforbundet
Vestfold fylkeskommune

Vedlegg 5

Innlegg på innspillskonferansen på Klækken 14.–15. november 2013
Bakke, Per Odd: Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design
– Visuell kunst i DKS/skolen – behov for endringer?
Birkeland, Turid: Rikskonsertene
– Forslag om nytt kompetansesenter – behov for endringer?
Christiansen, Morten: Norsk kulturskoleråd
– Ny struktur og koordinering på nasjonalt, regionalt og
lokalt nivå sett fra Norsk kulturskoleråd
Christophersen, Catharina: Høgskolen i Bergen
– Vurderinger og anbefalinger fra forskningen om DKS
Espeland, Magne: Høgskolen Stord/Haugesund
– Estetiske fag og estetisk læring i skole og lærerutdanning
Hamre, Ole: Fargespill
– Betydningen av mangfold med samspill
Haraldsen, Heidi: Kunsthøgskolen i Oslo
– Høyere kunstutdanningsinstitusjoners rolle og ansvar i et
utvidet samarbeid om kunst og kultur i opplæringen,
sett fra Kunsthøgskolen
Køhn, Sigrid: Kulturdepartementet
– Utfordringer fra Kulturutredningen 2014

Myhre, Aslak Sira: Litteraturhuset
– Litteraturformidling til barn og unge/Litteraturhuset
Plur, Alexander Krohg: Kulturskolen i Ås
– Kulturell grunnmur, om kulturskole og DKS i Ås
Rygg, Anton: Grefsen skole
– DKS i skolen, behov for endringer
– synspunkter fra en rektor
Samuelsen, Arne Marius: Høgskolen i Telemark,
Kunst i Skolen
– Kunst i Skolen, visuell kunst – samarbeid og formidling
Saxi, Kirsti: Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen
– Kulturell grunnmur lokalt, om Bodø-piloten
Sekkelsten, Ådne: Norsk scenekunstbruk
– Scenekunst og kvalitet i DKS – behov for ny struktur
Tornquist, Peter: Norges musikkhøgskole
– Høyere kunstutdanningsinstitusjoners rolle og ansvar i et
utvidet samarbeid om kunst og kultur i opplæringen, sett fra
Norges musikkhøgskole

Micaelsen, Vera: sekretariatet for DKS
– Ny struktur og koordinering på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå sett fra sekretariatet for Den kulturelle skolesekken
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Deltakere til innspillskonferansen på Klækken 14.–15. november 2013
Navn

Tittel

Arbeidsplass

Andersen, Liv

Leder, utøvende fag musikk

Majorstuen skole

Bakke, Per Odd

Avdelingsdirektør

Nasjonalmuseet

Bandlien, Bjørn-Terje

Lektor

Høgskolen i Sør-Trøndelag

Bergroth-Plur, Ulrika

Daglig leder

Musikk i skolen

Birkeland, Turid

Direktør

Rikskonsertene

Bjøntegaard, Bjørg J.

Viserektor for utdanning

Norges musikkhøgskole

Brotnow, Torunn

Nestleder

Musikk i skolen

Bustadmo, Finn-Ero

Prosjektleder for Takt & Tone /rektor

Norsk musikkbransjeråd

Christiansen, Morten

Direktør

Norsk kulturskoleråd

Christophersen, Catharina

Førsteamanuensis

Høgskolen i Bergen

Danbolt, Ingrid F.

Organisasjonskonsulent

Norges museumsforbund

Digranes, Ingvild

Førsteamanuensis

Høgskolen i Oslo og Akershus

Disen, Karen

Høgskolelektor

Kunsthøgskolen i Oslo

Eliassen, Gunn Strand

Prosjektleder Markedet for Scenekunst

Sandefjord kommune

Ellefsen, Veslemøy

Høgskolelektor

Kunsthøgskolen i Oslo

Evje, Anne-Rigmor Stock

Studierektor

Nøtterøy videregående skole

Falck, Kristin

Fagkoordinator, DKS Oslo

Utdanningsetaten i Oslo

Folkestad, Aud

Dekan

Høgskulen i Volda

Fougner, Knut

Prosjektleder

Litteraturbruket

Furholt, Aslaug

Høgskolelektor

Høgskolen i Bergen

Gythfeldt, Mai

Styreleder

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Haraldsen, Heidi

Studieprogramansvarlig PPU

Kunsthøgskolen i Oslo

Hardersen, Tonje

Filmrådgiver

Film & Kino

Haukom, Hanne

Kunsthåndverker

Norske Kunsthåndverkere

Holdhus, Kari

Høgskolelektor

Høgskolen i Stord

Hustad, Ketil

Seniorrådgiver

Sør-Trøndelag fylkeskommune

De Brisis, Katarina I.

Rådgiver

Musikkens studieforbund

Iversen, Matias Hilmar
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Rikskonsertene

Jacobsen, Lill Carin

DKS-koordinator

Buskerud fylkeskommune

Johansson, Lennart

Daglig leder

Kunst og design i Skolen

Vedlegg 6

Kraggerud, Alf Richard

Prorektor

Barratt Due musikkinstitutt

Kalsnes, Signe

Førstelektor/styreleder for SEF

Norges musikkhøgskole

Kvellestad, Randi Veiteberg

Lektor

Høgskolen i Oslo og Akershus

Kvile, Synnøve

Høgskolelektor

Høgskolen i Stord

Larsen, Anne Kristine

Seniorrådgiver

Utdanningsdirektoratet

Larsen, Ellen

Administrasjonsleder

Norsk barnebokinstitutt

Leifsdottir, Silja

Gallerikoordinator

Lie, Catrine

Styremedlem

Kunst og design i Skolen

Lien, Bjørn

Avdelingsleder

Bodin videregående skole
og maritime fagskole

Lundqvist, Mattias

Leder Unge talenter

Barratt Due musikkinstitutt

Lystrup, Anne

Lærer i design og håndverksfag

Slåtthaug VGS

Micaelsen, Vera

Seniorrådgiver/faglig leder
sekretariatet for DKS

Norsk kulturråd

Molvær, Rune

Rektor

Oppegård kulturskole

Moen, Arild

Kulturdirektør

Vestfold fylkeskommune

Møller, Finn Schløsser

Daglig leder

Norsk musikkråd

Nielsen, Liv Merete

Institutt for estetiske fag

Høgskolen i Oslo og Akershus

Nilssen, Sven-Eirik

Rektor

Nedre Eiker kulturskole

Okkelmo, Trond

Spesialrådgiver

Norsk teater- og orkesterforening

Olsson, Maja

Rådgiver

Nasjonalt senter for kunst og kultur

Peevor-Johnson, Natasha

Rådgiver

Vestfold fylkeskommune

Plur, Alexander Krohg

Rektor

Kulturskolen i Ås

Rian, Hans Ole

Forbundsleder

Musikernes fellesorganisasjon

Runsjø, Pål

Førstelektor i musikk

Høgskolen i Vestfold

Rygg, Anton

Rektor

Grefsen skole

Salvesen, Geir

Studieleder/førstelektor

Høgskolen i Vestfold

Samuelsen, Arne Marius

Dosent

Høgskolen i Telemark,
styreleder Kunst i skolen

Sandved, Kirsti

Fagkoordinator

Rogaland fylkeskommune

Saxi, Kirsti

Senterleder

Nasjonalt senter for kunst og kultur

Sekkelsten, Ådne

Daglig leder

Norsk scenekunstbruk

Skaansar, Anne

Høgskolelektor

Kunst- og designhøgskolen i Bergen

Skoge, Håkon

Daglig leder

Turneorganisasjonen for Hedmark

85

Vedlegg 6

Storjord, Elisabeth

Daglig leder

Musikk i Nordland

Storsve, Kristine

Daglig leder

Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Sæter, Anne-Elisabeth

Fagkonsulent, DKS Oslo

Utdanningsetaten i Oslo

Sørbye, Christine Wergeland

Prosjektleder skoleutvikling
Edvard Munch VGS

Utdanningsetaten i Oslo

Sørvåg, Tove Aadland

Formidlingskonsulent

Kunst i Skolen

Tromsdal, Roar

Førstelektor i teater

Høgskolen i Nord-Trøndelag

Tornquist, Peter

Rektor

Norges musikkhøgskole

Torp, Karin

Seniorrådgiver

Utdanningsforbundet

Ulvund, Marit

Senterleder

Seanse, Høgskolen i Volda

Valberg, Lise

Produsent DKS

Nordland fylkeskommune

Ørjasæter, Kristin

Direktør

Norsk barnebokinstitutt

Østerdal, Tone

Teamleder kunst og kultur

Buskerud fylkeskommune

Øverland, Knut

Prosjektleder

Norsk kulturskoleråd

Ekspertgruppen for kunst og kultur i opplæringen
Eirik Birkeland

Leder for gruppen

Berit Kirksæther
Aslak Sira Myhre
Ole Hamre
Elisabeth Sørheim
Ann Evy Duun
Magne Espeland
Sissel Andsnes
Sekretariatet
Arnhild Hegtun
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Leder av sekretariatet

Kunnskapsdepartementet
Tlf: 934 94974
E-post: Arnhild.Hegtun@kd.dep.no

Sigrid Køhn

Kulturdepartementet

Helle Jensen

Kunnskapsdepartementet

Sarah Gaulin

Kunnskapsdepartementet

Vedlegg 7

Litteratur

Referanser til rapporten, inklusive litteratur benyttet
av ekspertgruppa.
Fullstendig oversikt over litteratur på feltet i Skandinavia,
utarbeidet på oppdrag for ekspertgruppa ved Høgskolen
Stord/Haugesund, følger vedlagt.

Breivik, J.-K. & Christophersen, C. (red.) (2013).
Den kulturelle skolesekken. Oslo: Norsk kulturråd.
Bamford, A. (2012). Arts and Cultural Education in Norway
2010/2011. Bodø: Nasjonalt senter for kunst og kultur
i opplæringen.
Bamford, A. (2006). The Wow Factor. Tyskland: Waxmann.
Borgen, J.S. & Brandt, S.S. (2005/2006).
Ekstraordinært eller selvfølgelig? Oslo: Nifu Step.
Bjørnsen, E. (2012). Inkluderende kulturskole: Utredning
av kulturskoletilbudet i storbyene. Kristiansand:
Agderforskning.
Carlsten, T.C. & Sjaastad, J. (2014). Evaluering av Program
for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Oslo: NIFUrapport 4-2014.
Collard, P. (kommer i 2014). Elevmedvirkning i Den 		
kulturelle skolesekken. En undersøkelse utført av 		
Creativity, Culture & Education. Oslo: sekretariatet
for Den kulturelle skolesekken.
Espeland, M., Allern, T.-H., Carlsen, K. & Kalsnes, S. 		
(2011). Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning.
Stord: Høgskolen Stord/Haugesund.
Espelien, A. & Gran, A.-B. (2011). Kulturnæringenes
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Kunst og kultur i opplæringen

1.0 Innledning
Høgskolen Stord/Haugesund v/Program for kultur- og kreativitetspedagogikk (K-ped) ble i brev av 2. desember 2013
forespurt om å bidra inn i ekspertutvalgets arbeid med å
utarbeide en litteraturoversikt over vitenskapelige skandinaviske bidrag knyttet til kunst og kultur i opplæringen.
Oppdraget ble beskrevet som følger:
...vil arbeidet omfatte review av vitenskapelig artikler, bøker
og bokkapitler, mastergrader og doktorgrader, og andre
relevante kilder. I reviewen vil inkludere oversiktelig dokumentasjon av abstrakter, summaries, korte evalueringer, og
aktualitetsartikler. (KD brev av 2. des. 2013)
Oppdraget er utført med kort frist. Det er gjennomført søk
i norske, danske, svenske, islandske og finske databaser over
vitenskapelige publikasjoner innen oppdragsområdet og
underliggende spesifikasjoner knyttet til sentrale felter
innen det vi oppfatter som relevant for «kunst og kultur
i opplæringen». Vi har tatt utgangspunkt i ekspertutvalgets
mandat for vår forståelse av «kunst og kultur i opplæringen».
Hovedfokuset i søket har i all hovedsak vært søk etter doktoravhandlinger, mastergradsavhandlinger og enkeltartikler.
Mange av treffene er bøker, i noen grad rapporter, og noen
av disse er også tatt med i resultatet under en «diverse» kategori. For å gjøre søkene mest mulig aktuelle, valgte vi, etter
de første søkerundene, å begrense søket til publikasjoner fra
de 10 siste årene. Det er i noen tilfeller gjort unntak fra dette,
dersom vi anså arbeidene for å være spesielt relevante.
Innledningsvis ble det gjort søk på tema «kunst og kultur
i utdanning», med ulike søkestrenger, der stikkordene var
kunst, kultur, skole, utdanning, opplæring, pedagogikk osv.,
i ulike kombinasjoner. Dette medførte svært mange treff
som ikke ble vurdert som relevante for «opplæring» og vi
har derfor gjennomført søk på fagområdene som er vurdert
som mest aktuelle knyttet til «opplæring». For å kunne finne
relevante publikasjoner måtte det gjøres avgrensede søk som
korresponderer med akademias fagområder og betegnelser
90

innenfor det som samlet kan beskrives som ”kunst og kultur i opplæringen”. Søket har derfor omfattet fagområdene
musikk, kunst- og håndverk, dans, drama- og teater, litteratur og estetikk. Alle søkeresultat er vurdert i forhold til relevans for utvalgets mandat og arbeid. Kriteriene for utvalget
av referanser og tekster i denne reviewen har vært akademiske tekster og arbeid som omhandler:
• undervisning i ett eller flere fagområder innenfor
kunst og kultur
• forskning på undervisning eller institusjoner/ ordninger
i fagområder innenfor kunst og kultur
• pedagogiske betraktninger fagområder innenfor
kunst og kultur
• filosofiske betraktninger knyttet til fagområder innenfor
kunst og kultur
• vurdering og forskning knyttet til læreplaner innenfor
relevante fagområder
Reviewoversikten ble bestilt som en skandinavisk gjennomgang. Vi har derfor søkt i skandinaviske databaser slik det
er redegjort for nedenfor, men vi har også søkt i internasjonale tidskriftsbaser etter bidrag fra skandinaviske forfattere.
Arbeid med litteraturoversikter har fått en stor plass i akademisk virksomhet. Det er alltid utfordringer knyttet til utvalg i utarbeidelsen av slike oversikter, og disse blir redegjort
i det følgende.

1.1 Databasene

Innen Skandinavia er det i hvert land etablert en felles database for vitenskapelig publikasjoner. Dette er noe ulikt
fra land til land, som har det til felles at man kan benytte
kun en søkemotor. Dette har vært dobbeltsjekket i en viss
utstrekning, gjennom direkte søk i enkelte institusjoners
egne biblioteker, og ved å søke gjennom Google Scholar på
forfatternavn. Søkene på hvert fagområde resulterte i flere
ti-talls tusen treff, og det var derfor nødvendig å gå gjennom
utvalget manuelt med sikte på å komme fram til et relevant,
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men begrenset utvalg. Vi har valgt å legge hovedvekten på
doktorgradspublikasjoner og vitenskapelige artikler, men
også tatt med mastergradsarbeider og andre bidrag som vi
har gitt kategorinavnet «diverse». Til sammen har vi gjennomgått flere tusen treff.
Norge
Oria
Oria er den norske felles søkemotoren for Bibsys. Også
artikler man finner i NORA (Norwegian Open Research
Archives) er å finne i denne søkemotoren. Dette er en fersk
søkemotor som fortsatt ikke er 100% på plass, og det er
opp til hver enkelt institusjon i hvilken grad de har lagt
sine publikasjoner/bibliotek inn i denne databasen. Søk
i ASK (den gamle søkemotoren for Bibsys) fra ulike institusjoner tyder på at de aller fleste sentrale publikasjonene
innen disse fagområdene er lagt inn.
Sverige
Libris
Den svenske søkemotoren er felles for alle universiteter og
høgskoler i Sverige. Libris er bygget opp på samme måten
som Oria, og vi har forutsatt at begrensningene som ble
gjort i søkemotoren fungerer tilfredsstillende. De enkelte
universitetene har også sine databaser – f.eks. har Göteborgs
Universitet, GUPEA, der man kan få opp lister over
doktoravhandlinger. Tilsvarende har vi ikke funnet hos
f.eks. Stockholms Universitet. GUPEA’s liste over doktorgrader er gjennomgått.
Danmark
Kubis
Den danske inngangen til Det Kongelige Bibliotek og
Københavns Universitets bibliotek. Her brukes søkemotoren
Rex, og man velger hvilket bibliotek man vil søke i – søk
i Institut for Kunst- og kulturvidenskap medførte relativt lite
med stor relevans. Søket ble derfor konsentrert til Aarhus
Universitet, som nå inkluderer DPU – tidligere Danmarks

Pædagogiske Universitet, nå Institut for Uddannelse og
Pædagogik.
Et søk i Aarhus Universitets «database over forskningspublikasjoner» (bog, antologi, afhandling, rapport) ga på
faget musikk kun 31 treff – derav kun 1 publikasjon av
interesse for dette søket. Dette synes ikke rimelig, og er
derfor ikke en pålitelig kilde for referanser. Søk i Aarhus
Universitets bibliotek: http://library.au.dk/betjeningssteder/campus-emdrup-dpb/ – ga et bedre treff og så
godt som alle referansene fra Danmark er fra dette søket.
Søkemotorene i Danmarks biblioteker har ikke den samme
mulighet til å begrense søket til avhandlinger, og utvalget er
derfor basert på en gjennomgang av ulike søk. Dette valget
kom opp
i noen av søkene, men ikke i alle. (I bibliografilisten kan
man finne noen av søkeresultatene som lenker. Disse
fungerer hvis de blir limt inn i Internet Explorer.)
Danmark holder på å utvikle en felles bibliotekportal/søkemotor som heter bibliotek.dk: Dansk biblioteksportal. Her
kan man søke direkte eller finne frem til ulike bibliotek, som
f.eks Aarhus Universitets Bibliotek. Dette er ikke ferdigutviklet, og er ikke spesifikt rettet mot vitenskapelige publikasjoner.
Finland
Søk ble foretatt i ulike databaser, blant annet ved Sibelius
Akademiet. (Sibelius Akademiets bibliotek, Avhandlinger
- SA, education). Dette gav få relevante resultater, og de få
funnene fra Finland er derfor funnet via det finske nasjonalbiblioteket: Finlands Nasjonalbibliotek. Dette var et uventet
resultat, men det kan skyldes at vi kun har søkt etter
engelsk-språklige publikasjoner. Noen få sentrale finske
publikasjoner er med, dels funnet gjennom disse søkene,
dels på navn vi har kjennskap til.
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Island
På Island har de et nasjonal- og universitetsbibliotek
(Islands Nasjonal- og universitetsbibliotek, Island Bibliotek). Vi gjorde ingen treff av relevans i dette søket.

1.2 Tilleggssøk

Det ble lagt inn i alt 578 relevante treff etter de søkerundene
som er beskrevet over.
Ved manuell gjennomgang av disse referansene, så vi at flere sentrale navn/publikasjoner til dels manglet, og det ble
derfor gjort nye søk, denne gangen på 40 akademikernavn
som vi kjenner til har publisert innenfor feltet kunst og
kultur i opplæringen. Dette ble gjort både i Oria og i Google
Scholar. Dette resulterte i til sammen ca. 200 flere relevante
referanser. Det er ingen database som har «alle» publikasjoner
samlet. Dette gjør store litteratursøk utfordrende på flere
måter; til dels er det de samme referansene som går igjen
i ulike databaser og en del internasjonale artikler blir ikke
registrert i bibliotekenes databaser. Åpne søk gir mange
treff, og det er ulike muligheter til å begrense søkene i de
ulike databasene. Det er derfor nødvendig å ta et forbehold
i forhold til søkenes treffsikkerhet; det kan være sentrale
publikasjoner som av ulike årsaker er blitt oversett. I tillegg
er det selvsagt nødvendig å minne om den begrensning som
ligger i den menneskelige faktoren. For å balansere dette har
vi latt en representativ faggruppe se gjennom utvalget og gi
innspill.

1.3 Oversiktens struktur

Vi har valgt å bygge opp oversikten med referanser i følgende
kategorier: Rapporter/utredninger, doktorgradsavhandlinger,
mastergradsavhandlinger, publiserte artikler med fagfelle
vurdering, og en diversekategori med bøker og andre relevante bidrag.
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Det er i referanselisten til sammen 36 rapporter/utredninger. Av disse er seks norske og en svensk rapport. Vi har ikke
inkludert institusjonenes egenrapporter, men lagt vekt på
norske rapporter utarbeidet av forskningsmiljøer.
Det er funnet i alt 108 doktorgradsavhandlinger med særlig
relevans for kunst og kultur i opplæringen i søkene. Arbeidene spenner vidt, men med en stor overvekt på musikkfeltet. Dette gjenspeiler trolig forholdet mellom fagområdenes akademiske produksjon over de siste 10 år knyttet til
doktorgradsavhandlinger. Vi har ikke tilgang til statistiske
oversikter som kan avkrefte eller bekrefte en slik antakelse.
Hovedtyngden er svenske og norske avhandlinger.
Det ble funnet 78 masteroppgaver av relevans innen fagområdene, og det ligger 242 fagfellevurderte artikler
i referanselisten. I diversekategorien finner vi ulike publikasjoner som ikke faller i de andre hovedkategoriene som er
brukt for å sortere. Her er det valgt ut publikasjoner som er
interessante på grunn av tema. De fleste er publiserte bøker.
Referanselisten for alle publikasjoner er presentert alfabetisk
på førsteforfatter. I den grad vi har vurdert det som formålstjenlig ligger det lenker til fullstendige tekster i oversikten.
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Skandinavisk litteratur
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