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Kompetanse i PISA-skygge? 

 
Kunnskapsdepartementet har lenge arbeidet med å endre opplæringslova slik at lærere skal 
ha fagkompetanse i de fagene de skal undervise i. Et opplagt krav mener de fleste, men 
norske kommuner har lenge vært kritiske fordi dette kunne bli vanskelig å gjennomføre i 
praksis. Men den 13. april 2012 la Kunnskapsdepartementet fram sitt forslag til endring av 
opplæringslova. Departementet foreslår «… i opplæringslova §10-2 å lovfeste eit krav om at 
den som skal undervise i eit fag, må ha relevant kompetanse i dette faget. Det nærmare 
innhaldet i kravet vil bli fastsett i forskrift» (Prop. 84L s. 24). Forslaget til lovendring skiller 
altså ikke på fagene – og det er bra. Mye tyder imidlertid på at forskriften vil fremheve PISA-
fag som norsk og matematikk, men det er ikke nødvendigvis klok utdanningspolitikk. 

 

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen har lenge vært opptatt av at ungdom ikke gjennomfører 
studiene på yrkeslinjene i den videregående opplæringen. Hun har også ivret for å gjøre 
ungdomstrinnet mindre teoretisk, og høsten 2012 innføres praktiske valgfag. Men er det 
nok? Nei. Det er på de lavere trinnene at grunnlaget for mestring av praktisk arbeid legges. 
Dersom elevene ikke får kompetente lærere i Kunst og håndverk signaliserer dette også at 
praktiske fag er mindre verd og slike holdninger er vanskelig å endre. Kompetente lærere i 
Kunst og håndverk behersker det Richard Sennet kaller «craftsmanship» (2008). Sennet 
benytter begrepet vidt – det handler om kvalitet som en motsetning til overflatiskhet og 
slurv. Det er ikke tilfredsstillende undervisning dersom læreren gjemmer sin inkompetanse 
bak lettvinte oppgaver som «tegn hva du vil» eller «skriv hva du synes om dette bildet».  

 

Elever med eller uten kreative ambisjoner innen kunst, design, arkitektur, håndverk, foto 
eller film har også rett på kompetente lærere helt fra barnetrinnet. De praktiske fagene må 
derfor ikke havne i PISA-skyggen verken i forskriften eller i praksis. Skyll ikke på at det er 
mangel på kvalifiserte lærere – for det finnes faglærere i Kunst og håndverk som går uten 
jobb (Nielsen, FORM nr 1 - 2010, s 11). Ansettelser handler om vilje og ressurser til å satse på 
kvalitet og kultur i norsk skole.  
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