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Teoretisk rammeverk:  
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Metodologi/design  

Prosjektet er et utviklingsprosjekt i regi av Norsk kulturskoleråd som bygger 
på flere elementer med forskjellige metodologier. For å få grunnlag for å 
drøfte hvordan kulturskolefeltet kan utvikles, gjøres det først to statistiske 
undersøkelser der statistisk metode og spørreundersøkelser benyttes:  

a) Kartlegging av relevante PPU-tilbud for kulturskolen. 

b) Kartlegging av kulturskolenes behov for PPU-utdanning blant sine 
ansatte, og kvalifikasjoner og vilje til å gjennomføre PPU-studier.  

Resultatene av dette vil presenteres på et dialogseminar der representanter 
for PPU-tilbydere og kulturskolefeltet vil drøfte følgende:  

• Hvordan tilrettelegge for fleksible studier slik at de som underviser i 
kulturskolen kan kombinere jobb og PPU.  

• Hvordan utvikle kulturskolen som praksisarena for PPU, og hvordan sikre 
veiledningskompetanse hos kulturskole-praksislærere.  

• Hvordan sørge for at læringsutbyttet av PPU er i tråd med kulturskolens behov 
for ny kompetanse. 

 
Metodologi i denne fasen av prosjektet vil være et aksjonslæringsdesign, 
der løsninger og eventuelle behov for videre kartlegging hentes fra 
deltagerne selv. 
 

Forventa konklusjoner/funn 

De innledende undersøkelsene er forventet å vise et behov for tettere 
dialog mellom kulturskolefeltet og PPU-tilbyderne for å kunne legge til rette 
for studier som kan tas på deltid og som har innhold som svarer til 
kompetansebehovet i sektoren. Et overordnet mål for prosjektet er å 
igangsette dialog mellom kulturskolefeltet og PPU, og å mobilisere til økt 



samhandling, og dette forventer vi skjer. Et mer langsiktig mål er å øke 
bruken av kulturskolepraksis i PPU, samt forbedre kulturskolenes 
veiledningspraksis gjennom f eks å tilby kurs i veiledningspedagogikk for 
kulturskolelærere.  

Relevans for feltet:  

Prosjektet har stor relevans for  

- PPU-tilbydere, som kan  

o lære å kjenne kulturskolefeltets behov for kompetanse 

o innrette studier slik at de er mulige å ta for kulturskolelærere 
i arbeid 

o utvikle den nødvendige veilederkompetansen for 
kulturskolepraksis for PPU-studenter 

- for policy-utviklere for høyere utdanning og kulturskolefeltet, som 
kan  

o gi mer målrettede insentiver og føringer for utvikling av 
samarbeid mellom feltene 

- for kulturskolene, slik at de kan  

o bidra til å forme PPU-utdanningens innhold, slik at den får 
enda større relevans for feltet  

o bli bedre praksis-skoler med gode veiledningslærere 
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