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Bakgrunn 
KMDs fakultetsstyre har vedtatt at det skal utarbeides en felles fagplan for PPU i kunst, 
musikk og design, med studiestart 2019. I fakultetsstyresak 59/18 ble følgende vedtatt, og gitt 
til programstyret for PPU: 
 

a. Det tas utgangspunkt i det eksisterende PPU-program som i dag gir den beste 
uttellingen i departementets finansieringssystem, og revidere et felles program i 
henhold kravene til den nye nasjonale PPU-forskriften og NOKUTs tilsynsforskrift. Nye 
didaktikk- og praksisemner i kunst og design tilføyes. Det gjøres også en tilpassing 
mellom studentmåltall fra dagens aktive PPU-program. 

b. PPU-programmet tar sikte på felles kunstfaglig pedagogikkemner. Didaktikkemnene i 
hhv utøvende musikk og kunst/design og praksisemner, revideres og tilføyes. Det 
legges opp til et PPU-program med studieretninger innenfor henholdsvis utøvende 
musikk og kunst eller design. 

 
Programstyret ble forelagt en fremdriftsplan, slik at et forslag til PPU-fagplan skulle ferdigstilles 
i oktober, for videre behandling i de tre instituttrådene for videre behandling på fakultetsnivå. 
Endelig godkjenning av felles PPU for kunst, musikk og design behandles i fakultetsstyremøte 
13. desember.  
 
Saken har vært til behandling i Instituttrådet ved Institutt for musikk, Griegakademiet den  
29. november, og ble godkjent. Saken er ikke blitt fulgt opp i de andre instituttrådene.  
 
 
Til saken 
Programstyret for PPU fikk oversendt fakultetsstyrets fremlegg og vedtak i saken 59/18 i 
begynnelsen av september, etter en avklarende prosess og fremdriftsplan som ble lagt i 
sommer. PPU-programmet i utøvende musikk har vært utgangspunktet for revisjonsarbeidet 
som er foretatt, og som her fremlegges.  
 
Programstyret for PPU har vurdert fagplanen i henhold til NOKUTs tilsynsforskrift, og den 
nasjonale PPU-forskriften. I henhold til fakultetsstyrevedtaket ble det tatt utgangspunkt i 
studiets to studieretninger, henholdsvis i utøvende musikk og i kunst/design. Disse skal ha 
felles struktur for heltids- og deltidsløp, felles pedagogikkemner og en felles kunstfaglig basis 
for programmet som helhet. Til tross for flere fellesnevnere, har programstyret opplevd det 
ekstra krevende å integrere disse to programmene i en felles fagplan.  
 
Programstyret PPU ønsket i tråd med programsensorordningen på UiB, å ha et eksternt blikk 
på fagplanen og arbeidsprosessen videre. Signe Kalsnes ble kontaktet som ekstern fagfelle 
til arbeidsmøte den 2. november, for å gi råd og veiledning. Hun ble invitert på grunnlag av 
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sin nasjonale rolle i forskriftsarbeidet, og i PPU-utdanningen i utøvende musikk ved Norges 
musikkhøgskole. Sammen med programstyret ble det diskutert faglige løsninger og gode 
innspill for et helhetlig integrert PPU-studium i kunstfagene ved KMD. Rapporten viser til flere 
viktige moment som programstyret ønsker å vurdere på lengre sikt. 
 
Foreliggende forslag til PPU-plan tar utgangspunkt i PPU i utøvende musikk med følgende 
reviderte emner, og nyopprettede emner:  
 

Emner: Emnekode: Nyopp-
retting: 

Revidert: Referanse til tidligere 
emner: 

Pedagogikk 1 (15 sp) MUPED201-2  x MUPED 201 versjon 1 (musikk) 
PEDTEORI1 (kunst/design) 

Pedagogikk 2 (15 sp) MUPED202-2  x MUPED 202 versjon 1 (musikk) 
PEDTEORI2 (kunst/design) 

Didaktikk (veivalgsemner):     

     

Musikkdidaktikk 1 (15 sp) MUDI201-2  x Revidert MUDI201-1 

Musikkdidaktikk 2 (15 sp) MUDI202-2  x Revidert MUDI202-1 

     

Kunst- og designdidaktikk 1 (15 sp) Ny emnekode  
KDDI201-1 

x  Revidert og hentet fra PPU i kunst 
og design: FAGDIDAK1 

Kunst- og designdidaktikk 2 (15 sp) Ny emnekode 
KDDI202-1  

x  Revidert og hentet fra PPU i kunst 
og design: FAGDIDAK2 

     

Praksis (veivalg):     

     

Praksis for PPU i utøvende musikk Ny emnekode 
MUPRA201-1 

x (x) Revidert MUPRA201,202,203,204,  
nyoppretting i hh til PPU-forskrift 

Praksis for PPU i kunst og design 

 

Ny emnekode 
KDPRA201-1 

x  Revidert og hentet fra PPU i kunst 
og design: PPU1 og PPU2 
 

 
Vedrørende navn på studiet: 
Det må også vurderes en navneendring på det tidligere PPU-programmet i utøvende musikk, 
til PPU i kunst, musikk og design. Dersom dette får betydning i forhold til plassering i 
finansieringskategori, må navneendring vurderes. 
 
Vurderinger fra visedekan for utdanning: 
Visedekan støtter forslaget til felles PPU-fagplan slik det er godkjent i henholdsvis 
Instituttrådet for musikk- og programstyret PPU, og i Studieutvalget-KMD. Utgangspunktet er 
en revidert PPU-plan i utøvende musikk, med endringer, jf føringer fra fakultetsstyret. 
Pedagogikkemnene er revidert slik at det tas høyde for de tidligere pedagogikkemnene 
henholdsvis musikk, kunst og design. I tillegg innlemmes nye didaktikkemner i kunst og 
design. Arbeidet er gjort i henhold til fakultetsstyrets vedtak.  
 
Ettersom programstyrets ferdigstillelse av foreliggende forslag av ulike grunner var forsinket i 
henhold til fremdriftsplanen, har det ikke vært tid til gjennomgående faglige, 
studieadministrative eller plantekniske vurderinger.  
 
Visedekan støtter instituttleder på Institutt for musikk sitt innspill om et utredningsarbeid om 
økonomiske konsekvenser og rammebetingelser. Det antydes at Institutt for musikk blir 
ansvarlig institutt i drifting av fakultetets PPU-program. Dette må i såfall følges opp i forhold til 
måltall og studieplasser, dersom studiet igangsettes fra høsten 2019. Programstyret har 
antydet at veiledet praksis, slik det fremgår av kravene i den nasjonale PPU-forskriften, vil 
innebære en økt ressursbruk i forhold til dagens løsning. En eventuell navneendring på PPU i 
utøvende musikk til PPU i kunst, musikk og design må følges opp studieadministrativt i UiB.  
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Forslag til vedtak:  
Fakultetsstyret godkjenner foreliggende revisjon av PPU i utøvende musikk, og forslag til 
revidert fagplan for Praktisk-pedagogisk utdanning i kunst, musikk og design, med 
forbehold nødvendige justeringer og rammebetingelser.  
 
Fakultetsstyret ber om at det til neste møte fremlegges sak der økonomi og 
rammebetingelser for studiet gjennomgås. 
 

   

   

 
Frode Thorsen 
Dekan      
    Synnøve Myhre 

Fakultetsdirektør 
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