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5-årig faglærerutdanning 
I mars 2018 utnevnte Kunnskapsdepartementet et utvalg som skal utrede og eventuelt utvikle master i faglærer-

utdanning i praktiske og estetiske fag. Oppdraget er å utrede «om bred innføring av master i faglærerutdanning er 

realistisk og hvordan slik utdanning vil kunne møte skolens behov» Utvalgets hovedoppgaver er:  

1. utrede kompetansebehov og konsekvenser av å innføre master i faglærerutdanning i praktiske og estetiske 

fag  

2. gi anbefaling til departementet om hvorvidt det bør innføres en master i faglærerutdanning 

Hvis regjeringen på grunnlag av resultatet av pkt 1. og 2. går inn for å innføre master i faglærerutdanning, blir den 

tredje oppgaven: 

3. med utgangspunkt i den treårige faglærerutdanningen, å legge frem forslag til rammeplan (forskrift) for 

femårige, integrerte faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag på masternivå FALU-master), hvor det 

inngår minst to fag som er relevante for undervisning i aktuelle trinn og skoleslag. Herunder vurdere: 

a: forholdet mellom den treårige faglærerutdanningen og masterutdanningen 

b: behov for differensiering av utdanningen mot de ulike trinn og skoleslag som den kvalifiserer for 

c: avgrensning av skolefag som kan inngå i utdanningen 

 

Utvalget har vært i gjennom fase 1 og svart på spørsmålsstilling 1. og 2. Utvalgets anbefaling til Kunnskaps-

departementet ble å innføre master i faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag. KD har nå gitt utvalget i 

oppgave å gå videre med spørsmålsstilling 3. – å legge frem forslag til rammeplan for femårig, integrert faglærer-

utdanning i praktiske og estetiske fag. Utvalget består av: 

 

• Førsteamanuensis Inger Åshild By (kroppsøving), Norges idrettshøgskole, leder  

• Høgskolelektor Jostein Sandven (kunst og håndverk), Høgskolen i Sørøst-Norge 

• Studieleder Ingeborg Lunde Vestad (musikk), Høgskolen i Innlandet 

• Dekan Asle Holthe (mat og helse), Høgskulen på Vestlandet, UHR-LU 

• Catrine Lie, lektor i Kunst og håndverk, Flåtestad ungdomsskole (Oppegård kommune) 

• Studentrepresentant (oppnevnes av NSO i august 2018) 

 

Fristen for avlevering av forslag til  rammeplan er 15. januar 2019. Vi er glade for at regjeringen har valgt å gå videre 

med arbeidet med femårig faglærerutdanning, og gleder oss til å se resultatet av utvalget sitt arbeid på nyåret. 

 

Lennart Johansson,  daglig leder  

Kunst og design i skolen. 


