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Høringssvar vedr. forslag til  

Lov om ændring af folkeskolen, lov om ungdomsskoler og musikloven og forskellige 

andre love 
 

Det er med forbløffelse, at Danmarks Billedkunstlærere gennemlæser forslag til lov om ændring af 

folkeskoleloven, og konstaterer, at der ikke er sket ændringer i timetallet til billedkunstfaget, på trods af 

gentagne udsagn om styrkelse af de praktisk musiske fag! 

   

Vi er enige i, at et øget timetal er til gavn for eleverne, men det undrer os, at der overhovedet ikke er taget 

hensyn til synspunkter og resultater af de mange rapporter, der er fremkommet de seneste syv år, og som 

har afdækket forholdene indenfor  PM fagene og i Billedkunst i særdeleshed.   

I Indledningen til bemærkninger til lovforslaget (s. 19) står, ”Udspillet er udfærdiget på baggrund af en lang 

række danske og internationale undersøgelser, og bygger derfor i vid udstrækning på den bedst 

tilgængelige viden om, hvorledes der opnås gode resultater i skolen samtidig med, at trivslen og den 

alsidige udvikling tilgodeses.” Det ser ud til, at lovforslagets forfattere har overset et par rapporter, som 

Danmarks Billedkunstlærere i det flg. vil henvise til.  

 

1. I april 2005 udgav Kunstrådet Professor Anne Bamford og Matt Qvortrups rapport: ”The ildsjæl in 

the Classroom” i april 2006 og konkluderede bl.a.,  at det var enestående i international 

sammenhæng, at faget ”Art”, billedkunst, ikke var obligatorisk fra 6. Klassetrin og opefter og 

anbefalede, at timetallet blev forøget i faget. 

2. På baggrund af Bamfordrapporten nedsatte daværende undervisningsminister Bertel Haarder en 

Rådgivningsgruppe for de praktisk musiske fag i folkeskolen. Denne rådgivningsgruppe fremkom i 

maj 2007 med bl.a. flg. anbefalinger: 

 at billedkunst skulle være kontinuerligt og gøres obligatorisk fra 1. -9. Kl. med to ugentlige 

lektioner på hvert klassetrin, og med mulighed for at aflægge prøve i faget efter 9. klassetrin. 

Rådgivningsgruppen fandt det særdeles problematisk, at billedkunst i skolesammenhæng primært 

blev defineret som et småbarnsfag. Ved at afslutte undervisningen i billedkunst efter 5. klasse 

hæmmes elevernes billedskabende færdigheder, og flertallet af dem forlader derfor folkeskolen 

med mangelfulde billedskabende kundskaber og færdigheder.1 

 Billedkunstfaget supplerer og overtager dele af danskfagets undervisning inden for billedområdet, 
vedrørende billedkundskab, multimedieproduktion og den øvrige visuelle kommunikative side. 
Dette betyder, at eleverne får mulighed for at få direkte erfaringer med billeder gennem både 
teoretisk og praktisk billedproduktivt arbejde. 2  
 

                                                           
1
 Rådgivningsgruppen om styrkelse af de praktisk musiske fag i folkeskolen, s.3 (Undervisningsministeriet 2007) 

2
 Samme s. 4 
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I danskfaget indgår det udvidede tekstbegreb, herunder billedanalyse. Denne analyse sættes i 

billedkunstfaget ind i en produktiv sammenhæng, som er nogle af de ”anderledes, spændende og 

varierede læringsformer”, der plæderes for i forslag til lov om ændring af folkeskoleloven.  

Denne produktive og analytiske tilgang er billedkunstlæreren uddannet til at varetage. 

Billedkunstfaget i folkeskolen består også af det digitale billedområde – herunder grafisk design, 

multimedie og videoproduktion. 

 

3. I oktober og november 2011 udkom to rapporter fra Ministeriet for Børn og undervisning:   

 Forsøg med praktisk/musiske fag i folkeskolen – evaluering 

 Kortlægning af de praktisk/musiske fags status og vilkår i folkeskolen 

I sidstnævnte rapport viste kortlægningen, at der ”eksisterer et relativt begrænset udbud af flere af 

de praktisk/musiske fag som valgfag på skolerne.”3 Herunder også billedkunstfaget, hvilket viser, at 

faget bør gøres obligatorisk for at eleverne kan udvikle de visuelle kompetencer, de får brug for i 

deres videre uddannelsesforløb, hvor det at kunne kommunikere visuelt bliver mere og mere 

påkrævet. 

 

4. I oktober og november 2011 udkom ”Børn/Unge og Billedkunst – Kortlægning af situationen 

vedrørende billedkunst for, med og af børn og unge”. Kortlægningen var bestilt af Børnekulturens 

netværk og Statens Kunstråd, og Pluss Leadership har gennemført denne og forfattet rapporten. 

Der fremkom bl.a. flg. anbefalinger på det statslige niveau: 

”Danmark kan ikke ”indhente” tab i flyvehøjde ved små, isolerede forsøg om fx billedkunst. 

Kulturministeriet (inkl. styrelser, råd, netværk) har gennemført en lang række forsøg, ordninger og 

puljer om de kreative fag, og der er gennemført en række eksterne evalueringer. De konstaterer 

stort set alle det samme, nemlig: mere af det! Mindre forsøg, mere langsigtethed, mere 

mainstreaming og integrering i de etablerede systemer.”4 

Senere siges det: 

”..dér, hvor billedkunsten især kan noget og levere særlige åbninger og gevinster for børn og unge, 

er i den skabende proces, i samarbejdsprocesser, kommunikation, design og innovation.”5 

Altså mere billedkunst og flere timer indenfor undervisningsområdet – i folkeskolens timetal. 

                                                           
3
 Ministeret for børn og undervisning- Kortlægning af de praktisk/musiske fags status og vilkår i Folkeskolen, s. 16 

(Rambøll 2011) 

4
 Børnekulturens Netværk – Børn/Unge og Billedkunst – Kortlægning af situationen vedrørende billedkunst for, med 

og af børn og unge, s. 40 ( Pluss Leadership 2011) 

5
 Samme s. 41 
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I en tid, hvor kreativitet, innovation og entreprenørskab efterspørges, er det forbløffende, at man 

overser det vægtige potentiale, der er i billedkunstfaget for udvikling af disse kompetencer. 

Hvad er begrundelsen for at vægte musik frem for billedkunstfaget, så der tildeles 2 ugentlige 

lektioner til musik på 1. -5. Klassetrin og ingenting til Billedkunst?  Musikfaget, der i forvejen for 

nogle år siden fik tildelt en ekstra lektion på 6. Klassetrin i modsætning til billedkunstfaget, der 

fortsat afslutter undervisningen efter 5. Klassetrin? 

Danmarks Billedkunstlærere foreslår derfor:   

 At billedkunstfaget gøres obligatorisk fra 1. -9. Klasse 

 At faget tildeles to ugentlige lektioner på alle klassetrin 

 At faget bliver et prøvefag efter 9. Klasse 

 

 

 

Danmarks Billedkunstlærere 
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