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Høringssvar: Høring om Fælles Mål i musik og billedkunst

Danske Professionshøjskoler takker for indkaldelsen til høring over udkast til 
Høring om Fælles Mål i musik og billedkunst. Vi har følgende bemærkninger:

Billedkunst som valgfag
 

1) Kompetencemålet billedanalyse peger lidt for langt bagud i tid til et fag, der 
kan komme til at handle mere om kunst- og kulturhistorie. Det vil være 
relevant også at have et fokus på den visuelle kultur (i bred forstand), som 
børnene vokser op i. Vi er i en tid, der er stærkt præget af mediernes billeder 
– herunder især de sociale medier. Faget kan træde i karakter som et 
sublimt dannelsesfag, hvis man beskæftiger sig med aktuelle debatter og 
lade eleverne udtrykke sig visuelt kommenterende på dem. 
Derfor foreslås ”medier” tilføjet i kompetencemålet, så det formuleres som 
”Eleven kan analysere billeder fra forskellige tidsperioder, kulturer og 
medier med vægt på nutidige billedudtryk.”

 
 
Musik som valgfag

1)  I forbindelse med kompetencemålet om musikalsk skaben vil Danske 
Professionshøjskoler foreslå en præcisering af det sociale element. 
Formuleringen "i musik" kan misforstås som, at man (blot) skal arbejde 
kreativt i musikfaget og altså ikke nødvendigvis arbejde kreativt med at 
skabe musik. Kompetencemålet kan evt. formuleres til "Eleven kan 
samarbejde i eksperimenterende og kreative processer om at skabe musik."

 
2) Færdigheds- og vidensområdet "Musikoplevelse" hører ikke hjemme under 

musikalsk skaben men under musikforståelse. I hvert fald hvis 
”musikoplevelse” dækker over det samme, som i de nuværende Fælles Mål. 
Hvis det derimod er tanken, at eleverne skal få kompetencer i at skabe 
musikoplevelser, kan formuleringer såsom "Musikalsk iscenesættelse" eller 
"Musikalsk formidling" overvejes i stedet. 

 
2) Færdigheds- og vidensområde "Digital produktion" foreslås ændres til 

"Digital musikproduktion"
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