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Jeg har ved gjentatte anledninger pekt på at det er skolelederne som har ansvaret for at mange elever mangler kompetente lærere i Kunst 
og håndverk. Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennom flere år kartlagt kompetansen til lærere som underviser i Kunst og håndverk. Den siste 
SSB-rapporten fra 2019 viser at 50% av lærerne som underviser fra 1-10 trinn er helt uten studiepoeng i faget. Det er et dårligere resultat enn 
forrige kartlegging i 2014. Denne utviklingen skyldes ikke mangel på ferdig utdannede lærere. Utdannede faglærere i Kunst og håndverk finnes, 
men skolelederne er tilbakeholdne med å ansette dem (Nielsen & Lepperød, 2019).

Kunnskapsdepartementets strategi: Skaperglede, engasjement og utforskertrang (2019) skal bidra til å styrke de praktiske og estetiske fagene i 
grunnskolen. Et sentralt punkt i den styrkingen er at elevene må få undervisning av kvalifiserte lærere. En organisering av skoledagen som byg-
ger på at elevene skal kunne møte samme lærer i Kunst og håndverk over flere år, altså en vertikal organisering, vil kunne være en fordel både 
for elever og lærere. De vil bli bedre kjent og det vil fremme helhet og progresjon. Elevene har tilstrekkelig mange lovfestede timer i faget Kunst 
og håndverk til å ansette faglærere på middels store skoler. På barnetrinnet (1-7 trinn) har elevene 477 timer i Kunst og håndverk. Dersom sko-
len har to paralleller, er det behov for lærere til 954 timer (477x2). På en 1-10 skole vil det selvfølgelig være enda flere timer som skal dekkes. 

Vi kjenner til flere skoler som satser på kvalifiserte lærere i Kunst og håndverk. Jeg tror at flere skoleledere vil innse at kvalitet lønner seg, og 
at det fint lar seg gjennomføre. Skolelederne vil etter hvert også kunne bli ‘tittet i kortene’ ved at elevene får vise hva de har lært i Kunst og 
håndverk gjennom en lokalgitt praktisk eksamen. Da vil de ikke like risikofritt kunne unnlate å ansette kvalifiserte lærere til å undervise i Kunst 
og håndverk. Ballen ligger hos skolelederne, og jeg tror de kan bli inspirert av andre skoleledere som allerede har prioritert de praktiske og 
estetiske fagene. Det fortjener elevene.
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