
20  FORM 5 - 2013

Kompetanseløft 
i Kunst og håndverk – hva må til?

  Av Catrine Lie

Lærere med flere fag ønskes
Fire av de fem skolene hadde faglærere 
til å undervise i Kunst og håndverk eller 
lærere med høy faglig kompetanse i nett- 
opp dette faget. Flere av skolelederne 
jeg snakket med hadde blant annet gjort 
tilpasninger i timeplanene for å få dette 
til. Skolelederne var imidlertid avhengig 
av at de nevnte lærerne i Kunst og hånd-
verk hadde reduserte stillinger eller at 
de hadde flere fag de kunne undervise i. 
Skoleledere ved både ungdomsskolen og 
barneskolen ga uttrykk for at det var van-
skelig å tilsette rene faglærere i Kunst og 
håndverk i 100 % stillinger blant annet på 
grunn av økonomi og utfordringer med 
å få timeplanene til å gå opp. Spesielt på 
barnetrinnet var skolelederne samstemte i 
at faglærere i Kunst og håndverk bør ha 
flere undervisningsfag dersom de vil ha 
fulle stillinger (Lie 2013: 63-64). Ved den 
siste, og største, barneskolen hadde alle 
lærerne flere fag, og det ble sterkt vektlagt 
av skolelederen at lærerne skulle jobbe i 
team på ett trinn. Ingen av lærerne i Kunst 
og håndverk hadde mer enn 60 studiepo-
eng i faget og ingen underviste mer enn 
30 % i faget. Rene faglærere ble av denne 
skolelederen sett på som noe som van-
skeliggjorde teambygging blant lærerne 
(Lie 2013: 64). 

Skoleledernes utsagn bekrefter det 
tidligere studier viser, at det er vanskelig 
for rene faglærere i Kunst og håndverk å 
få jobb i grunnskolen (Lutnæs 2008, Gul-
liksen 2012). Lærere med flere fag blir 
foretrukket av skolelederne, og siden det 
på nåværende tidspunkt ikke er krav om 
kompetanse i Kunst og håndverk for å 
undervise i faget, vil skoleledere litt for 
enkelt kunne velge vekk lærere med fag- 
lig kompetanse i Kunst og håndverk. 
Dessverre ser det ikke ut til å bli en snarlig 
endring på problemet, da de foreslåtte 
endringene i forskrift til Opplæringslova 

kun vil gå i favør av Norsk, Matematikk 
og Engelsk som vil få krav om 60 og 30 
studiepoeng på henholdsvis 8.-10. trinn og 
1.-7. trinn. Blir forskriften som foreslått 
vil det for Kunst og håndverk sin del føre 
til krav om kun 30 studiepoeng i Kunst og 
håndverk på 8.-10. trinn og ingen krav på 
1.-7. trinn (Utdanningsdirektoratet 2013). 

Kompetanseutvikling i Kunst og hånd-
verk nedprioritert
Flere av skolelederne valgte å ikke priori-
tere etter- og videreutdanning til lærere i 
Kunst og håndverk med den begrunnelse 
at de hadde den kompetansen de trengte. 
Dette til tross for at noen skoleledere også 
ga uttrykk for at enkelte lærere manglet 
oppdatert kompetanse i faget. Den ene 
skolelederen påpekte selv at lærere med 
”gammel utdanning i kunst og håndverk” 
manglet kompetanse etter gjeldende lære-
plan, og da spesielt innen hovedområdene 
design og arkitektur. Det blir derfor et 
paradoks når den samme skolelederen 
sier at Kunst og håndverk ikke er et sats-
ningsområde i skolens plan for lærernes 
etter- og videreutdanning (Lie 2013: 61-
62). I hvilken grad er denne skolelederen 
bevisst sitt ansvar for å gi sine lærere 
nødvendig kompetanseutvikling? Hva 
forteller det om skolelederens holdning til 
faget? Dersom denne skolelederens hold-
ning representerer en generell tendens hos 
skoleledere i landet, kan det også være en 
forklaring på den lave andelen kunst- og 
håndverkslærere med høy kompetanse i 
faget. 

Lærernes leseplikt – rettferdig eller 
foreldet?
En utfordring særskilt for kunst- og hånd-
verkslærere på ungdomsskolen er det at 
de gjerne har høyere leseplikt, og dermed 
mindre tid til for- og etterarbeid, enn an-
dre lærere. Arbeidstidsavtalen gir rom 
for lokale forhandlinger om lærernes ar-

beidstid siden det er et demokratisk fler-
tallsprinsipp som gjelder om leseplikten 
skal være gjenstand for endring eller ikke 
ved den enkelte skole (samtale med Ut-
danningsforbundet referert til i Lie 2013: 
90). Inntrykket er imidlertid at de fleste, 
inkludert skolene jeg har vært på, følger 
den samme fordelingen som i mange år 
har vært gjeldende. Jeg stiller meg svært 
kritisk til denne fordelingen, og undrer 
meg over at skolelederne, på spørsmål 
om hva de syns om leseplikten, vurderte 
lesepliktfordelingen som rettferdig. De 
samme skolelederne ga også uttrykk for 
flere utfordringer med store krav til vur-
deringsdokumentasjon i faget, proble-
mer med å fylle hele stillinger og et stort 
antall elever per lærer, for å nevne noe 
(Lie 2013: 70-74). Hvorfor hevdes det at 
lesepliktfordelingen er rettferdig, når de 
uttalte utfordringene er direkte knyttet til 
at lærerne i Kunst og håndverk har for få 
undervisningstimer og for lite tid til for- 
og etterarbeid? 

I et forsøk på å finne en forklaring på hva 
som kan ligge til grunn for en leseplikt-
fordeling som gjør så stor forskjell på fag 
og hvorfor den anses som rettferdig, kom 
jeg over en utredning om leseplikten fra 
1977 (NOU 1977/4). Dagens fordeling er 
så å si sammenfallende med forslaget som 
denne utredningen presenterer. Utrednin-
gen kommer imidlertid ikke inn på noen 
forklaring på hvorfor Kunst og håndverk 
(den gang Forming) er det faget, sammen 
med med Kroppsøving, som får høyest 
leseplikt. Læreplaner og fag har gjen-
nomgått flere reformer siden 1970-tallet, 
men lesepliktfordelingen har stått på ste-
det hvil i over 30 år. Hvordan kan lese-
pliktfordelingen bli vurdert som rettferdig 
i dag, når den for det første mangler en 
legitim begrunnelse i utgangspunktet, og 
for det andre burde vært endret i takt med 
læreplanreformene?

En av forklaringene jeg drøfter i avhandlin-
gen handler om et Kunst og håndverksfag 
som fortsatt blir assosiert med sin fortid, 
noe intervjuene med skolelederne vitner 
om. En av skolelederne bruker for eksem-
pel ”forming” om faget, og ved en skole er 
faget fortsatt delt inn i sløyd, tegning og 
tekstil. Begrepsbruken og faginndelingen 
synes å henge igjen fra tidligere læreplan-
er og en ”gammel” faglig praksis. Både 

Denne artikkelen vil komme inn på noen tendenser identifisert un-
der mitt arbeid med masteroppgaven ”Skolelederes verdsetting av 
læreres fagkompetanse i Kunst og håndverk”. Fem skoleledere på 
henholdsvis tre barneskoler og to ungdomsskoler ble intervjuet om 
deres prioritering av Kunst og håndverk og lærernes kompetanse i 
faget. Utgangspunktet for å intervjue skolelederne handlet blant an-
net om det faktum at hele 45% av lærerne som underviser i Kunst og 
håndverk mangler kompetanse i faget (Lagerstrøm 2007). Hva må til 
for å øke andelen lærere med fagkompetanse i Kunst og håndverk i 
grunnskolen? 
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skoleledernes begrepsbruk og utredningen 
er fra den gang faget het Forming og den 
karismatiske fagideologien sto sentralt i 
læreplanene og i fagets praksis. Blant an-
net var motstanden mot karakterer i faget 
stor og ”målet med undervisningen var 
å dyrke frem elevenes iboende skapende 
potensial” (Lutnæs 2011: 61). Når faget 
ikke skulle læres og lærerne ikke drev 
med karaktervurdering, hvorfor skulle da 
lærerne ha like mye tid til for- og etterar-
beid som andre fag? Ut fra skoleledernes 
uttalelser og begrepsbruk er det grunn til 
å spørre om deres holdninger til faget er 
farget av fortiden, og i hvor stor grad det 
har hatt konsekvenser for hvordan faget og 
lærerkompetansen i faget har blitt priori-
tert av skolelederne. 

Kompetanseløft, lik leseplikt og kompe-
tansekrav – uansett fag! 
Skolelederne jeg møtte under arbeidet 
med masteroppgaven var generelt svært 
positive til faget, og fortalte om flere 
konkrete prioriteringer til fordel for Kunst 
og håndverk som det også er viktig å for-
midle videre. Min oppfatning er imidler-
tid at skolelederne kunne gjort mer for å 
ansette lærere i Kunst og håndverk med 
både høy faglig og oppdatert kompetanse. 
Skoleledere har et ansvar for at elevene får 

opplæring i tråd med gjeldende læreplan, 
noe som innebærer å ha kvalifiserte lærere 
med faglig og pedagogisk kompetanse til 
å ivareta undervisningen i faget på en god 
måte. Når hele 45 % av lærere i Kunst 
og håndverk mangler kompetanse i faget 
er det ingen tvil om at vi behøver et re-
alt kompetanseløft i Kunst og håndverk i 
grunnskolen. Det å fastsette krav om rele-
vant kompetanse for undervisning likt for 
alle fag vil kunne bidra som et sterkere in-
sentiv til skoleledere om å ansettes kvalifi-
serte lærere også i Kunst og håndverk. En 
satsning på etter- og videreutdanning av 
lærere, må også inkludere lærere i prak-
tisk-estetiske fag, ikke bare basisfagene. 
Fagfeltet synes også å ha en utfordring 
med å imøtegå holdninger til faget preget 
av 1970-tallets formingsideologi. Kunst 
og håndverk er et viktig og sentralt fag for 
elevenes allmenndannelse og det er på tide 
at faget blir behandlet som det; gi lærere 
lik leseplikt i alle fag! 
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Bildet viser ett av tolv broderier fra utstillingen knyttet til masteroppgaven. Gjennom tekst og symboler fungerte broderiene som visuelle illustrasjoner av 
temaer som ble tatt opp og drøftet i avhandlingen.


