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Elever har flest timer i kunst og håndverk fra 1. til 7. trinn, og i denne perioden står utvikling av praktiske ferdigheter 
sentralt. Dette er ekstra viktig nå når stadig flere bruker mye tid foran skjerm. I tillegg til at elevene lærer å bruke ver-
ktøy, bidrar praktisk arbeid også positivt til læring. Forskere ved NTNU har påvist slike fordeler med håndtegning (van 
der Meer & van der Weel, 2017).

Lærere med praktisk estetisk faglærerutdanning i design, kunst og håndverk (tidligere faglærerutdanning i form-giv-
ing, kunst og håndverk) har undervisningskompetanse fra 1. til 13. trinn. Til sammenlikning har lærer med fag-utdan-
ning pluss praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) bare undervisningskompetanse fra 5. til 13. trinn. Lærere får imidler-
tid dårligere rammevilkår når de underviser på de laveste trinnene enn de får på ungdomstrinnet og i videre-gående 
opplæring. Én rammefaktor er antall timer som læreren må undervise for å ha full jobb. På trinnene 1-7 må de 
undervise flere timer per uke enn en lærer på trinnene 7-10. Dette er et uttrykk for nedprioritering av faget på de 
laveste trinnene. Slik burde det ikke være.

Jeg har ved flere anledninger hevdet at det er de yngste elevene som burde ha de dyktigste lærerne. Motargu-
men-ter fra skolelederhold er knyttet til at skolene ikke har timer nok til faglærere i kunst og håndverk og at tver-
rfaglig helhetstenkning på trinnene blir vanskelig med lærere som underviser i få fag. Jeg tror at begge disse innsi-
gelsene er modne for revurdering. En skole som har to parallelle klasser på trinnene 1-7 (2x477 timer), har grunnlag 
for mer enn én full lærerstilling i kunst og håndverk. Dersom skolen i tillegg prioriterer delingstimer og har flere paral-
leller, vil skolen ha enda større mulighet til å ansette faglærere. Tverrfaglighet på trinnene er viktig. Det er også den 
faglige progresjonen over flere år. Med faglærere i kunst og håndverk, kan elevenes praktiske ferdigheter få en god 
progre-sjon der læreren følger elevene i en søyle fra 1. til 7. trinn.  

Trygghet og forutsigbarhet er like viktig i kunst og håndverk som i andre fag. Faget representerer også en anner-
ledeshet som bidrar til å utdanne hele mennesket. Jeg ser fram til at fornyelsen av Kunnskapsløftet legger til rette for 
kvalitet og dybde på alle trinn.
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