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Strategien er fylt av gode intensjoner og 
forventninger, men ingen krav, pålegg 
eller bindende føringer for skoleeiere 
og skoleledere. Hva blir så de viktigste 
sakene å ta tak i for oss som fagpolitisk 
interesseorganisasjon? 

Kompetanse 
Krav til undervisningskompetanse
Kunst og design i skolen har, sammen 
med store deler av fagmiljøet, i lang tid 
hevdet at det er nødvendig å innføre krav 
til undervisningskompetanse på alle nivå 
i opplæringen. Synet på hvor omfattende 
kompetanse det skal stilles krav til på de 
ulike nivåene spriker en del, men vi (KDS) 
mener at det må stilles krav til minimum
60 stp helt fra 1. trinn. Kravet om kompe-
tanse er aller viktigst for elevene. Hvis 
vi – uten å ta i – sier at et årskull i Norge 
er på drøyt 50 000 barn, og at det på 
1.–7. trinn er over 50 % av lærerne som 
mangler kompetanse i KoH, så betyr det 
at mer enn 25 000 barn går fra mel-
lomtrinnet til ungdomstrinnet uten at de 
har fått den undervisningen de har krav 
på. Eller, vi kan konstatere at over 175 
000 barn mellom 6 og 12 år hvert år får 

undervisning i skolens 5. største fag av en 
lærer som mangler kompetanse i faget. I 
tillegg mener vi at det å innføre kompe-
tansekrav til lærerne, vil være med på 
å heve fagets status, noe som er sårt 
tiltrengt. Hvis vi setter dette i sammen-
heng med innføring av eksamen i prak-
tiske og estetiske fag, vi det bli vanskelig 
for skoleeiere og skoleledere å la være å 
ansette kompetente lærere.
         Noen hevder det er mangel på 
fagkompetanse. Kunst og design i skolen 
har i 2018–2019 gjennomført en under-
søkelse under navnet «Hvor tar lærerne 
veien etter endt utdanning». Vi har 
spurt lærere som er utdannet i Kunst og 
håndverk i løpet av de siste 10 årene om 
de underviser i faget i dag. Resultatene 
viser, at ca en tredel – altså over 30 % - 
IKKE arbeider som lærere. De fleste av de 
igjen, oppgir at grunnen er at de ikke har 
fått jobb i skolen!

Lærerutdanningene
Ett av tiltakene som omtales i strategien 
er innføring av femårig faglærerutdan-
ning. Dette støtter vi selvfølgelig. Men 
hva med alle de grunnskolelærere som 
fortsatt kommer til å utdannes i årene 
som kommer? Frem til 2002 var det 
obligatorisk for lærerstudenter å velge 
fordypning i minst ett ett av de praktiske 
og estetiske fagene. I dag må studentene 
velge. Problemet er, at mange utdan-
ningssteder har lagt ned tilbudene i prak-
tiske og estetiske fag pga liten søkning. 
Eksempelvis er situasjonen slik: På GLU-
utdanningen ved OsloMet er det for det 
kullet som begynte sin utdanning høsten 
2018 kun  av ca 350 studenter som har 
valgt fordypning i Kunst og håndverk – og 
det er bare en del av de som tar 60 stp. 
Mange velger å ta 30 stp.
            Kunst og design i skolen mener at 
det er på tide å gjeninnføre obligatoriske 
studier med 60 stp i minst ett praktisk 
og estetisk fag for alle studenter. Da kan 
dette også danne grunnlag for å velge å 
ta master i kunst og håndverk.

Rammefaktorer 
Leseplikten 
Kunst og håndverk har – sammen med 
kroppsøvingsfaget – den høyeste leseplik-
ten av fagene på ungdomstrinnet. Hvis vi 
sammenligner med norskfaget er forskjel-
len på nesten fire undervisningstimer i
uken. Faget Kunst og håndverk er et 
sammensatt fag, med mange emner. Før 
og etter så å si hver økt er det nødven-
dig med omfattende forberedelser. For 
å kunne gjøre en god jobb, og orke å 
stå i det over tid, er det nødvendig at 
leseplikten reduseres til samme nivå som 
andre fag. 

Gruppestørrelse 
I løpet av de siste 20 årene har lærings-
miljøet i Kunst og håndverk vært utsatt 
for flere alvorlige angrep og tilbakeslag. 
Et av de mest alvorlige har vært omlegg-
ingen til undervisning i stadig større 
grupper. Før 2000 var det vanlige at 
undervisningen forgikk i halv klasse, dvs. 
maksimum 15 elever. Det er en grunn til 
at f.eks sløydsalene er beregnet for 15 
elever – der går grensen for hva som er 
mulig å veilede for én lærer, samtidig som 
sikkerheten blir tatt vare på. At det etter 
hvert har blitt større grupper har ført til 
at det på skoler rundt om i landet ikke 
kan drives undervisning i f.eks trearbeid.

Verksteder og utstyr
Høsten 2019 gjennomførte NRK en spør-
reundersøkelse hos alle grunnskoler i 
Norge. Det kom inn svar fra 930 skoler, 
som tilsvarer ca 30 % av skolene i landet. 
Hovedspørsmålet var: Har dere sløydsal? 
Dette ble fulgt opp av følgende spørsmål; 
Er sløydsalen godt utstyrt? Og; Har dere 
kompetent personale som kan bruke 
maskiner og utstyr? Over 90 % svarte at 
de hadde sløydsal som de brukte – men 
bare en fjerdedel kunne svare at den var 
godt utstyrt. I tillegg manglet over 30 % 
av skolene kompetent personale.
         Flere større kommuner har laget 
veiledninger for utforming og innredning 
av spesialrom, b.l.a Oslo kommune og 
Trondheim kommune. KDS har også en 
fyldig veiledning for utstyr av spesialrom 
på vår hjemmeside. Vi mener at det nå 
må komme på plass en forskrift som reg-
ulerer hva skoleeiere over hele landet må 
forholde seg til for å sikre gode og riktig 
utstyrte spesialrom.

Fagfornyelsen og strategien
I regi av vår paraplyorganisasjon Samar-
beidsforum for estetiske fag (SEF) har 
Kunst og design i skolen i samarbeid med 
Musikk i Skolen og Kunst i Skolen utarbei-
det et forslag til tiltaksplan i forbindelse 
med innføringen av fagfornyelsen, og for 
å støtte opp under de foreslåtte tiltakene 
i strategien «Skaperglede, engasjement 
og utforskertrang». Denne tiltaksplanen 
fra SEF omfatter alt fra å lage veiled-
ninger knyttet til å undervise etter de nye 
planene, tiltak for å styrke kompetansen 
hos lærerne, etablering av møtearen-
aer, til kartlegginger av tilstanden ute 
i praksisfeltet og ulike forskningspros-
jekter. Gjennomføring av disse tiltakene 
forutsetter en styrking av økonomien til 
våre organisasjoner. Hvis styresmaktene 
skjønner hva som er det beste for norsk 
skole og for fremtidens Norge, sørger de 
for å få midlene til dette på plass.

Strategien «Skaperglede, engasje-
ment og utforskertrang» ble lagt 
frem av regjeringen 18. august 2019. 
Vi har omtalt den tidligere (Lennart 
Johansson, Aktuelt, FORM 4/19), 
og vår umiddelbare vurdering fra 
den gang står fast - strategien feiler 
på de to viktigste spørsmålene for 
oss: formelle krav til kompetanse og 
rammebetingelser. 
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