
 

 

 

Til: 

De det måtte angå 

 

Uttalelse om Meld.St. 28 (2015-2016): Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av 
Kunnskapsløftet 

 

Stortingsmelding 28: Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet skal opp til 
behandling i Stortinget 11.10.2016. Kunst og design i skolen (KDS) er en medlemsorganisasjon som 
ivaretar kunst, design og håndverksfag i hele opplæringen. Vi vil derfor uttale oss om de punkter i 
stortingsmeldingen vi mener er av størst betydning for faget kunst og håndverk.  

Vi ser med tilfredshet på stortingsmeldingens intensjon om å styrke de praktiske og estetiske fagene. 
Vi vil likevel peke på følgende punkter:  

1) Forslag om å dele faget kunst og håndverk  
Departementet vil utrede om faget kunst og håndverk bør styrkes ved å deles i to på 
ungdomstrinnet. Elevene skal da kunne velge håndverksfag eller kunstfag (Meld.St. 28, 2016, 
s. 49). Vi møter dette forslaget med sterk motstand. 

Fagets styrke ligger nettopp i det faktum at faget er samlet; kunst, design, arkitektur 
og visuell kommunikasjon. Kunst og håndverk har i dag to ytterpunkter: én kunstretning som 
er lite materialbasert og én håndverksretning som er materialbasert og til tider 
reproduserende. Det meste av det elevene jobber med i faget ligger imidlertid i 
skjæringsfeltet mellom de to ytterpunktene. Det er i skjæringspunktet elevene gjennomgår 
prosesser som både er allmenndannende og kreativitetsfremmende; det er her det etableres 
bro mellom «ånd» og «hånd». I arbeid med å designe produkter kan elevene bruke det beste 
fra kunsten og det beste fra håndverket. Dette danner grunnlaget for å arbeide med 
innovasjon, bærekraft, kreativitet, problemløsning og en helhetlig designtenkning -
kompetanser som fremtidens samfunn har sterkt behov for. Det er her det norske faget 
kunst og håndverk har sin styrke om vi sammenligner med andre land (Lie et al. 2016, s 27 og 
Nielsen 2016, s. 9).  
 
Forslaget om å dele faget er dessverre bare med på å fjerne fokuset fra hvor skoen egentlig 
trykker. Vårt svar er å prioritere et samlet kunst- og håndverksfag med best mulig 
rammebetingelser fra og med 1. trinn.  
 
 
 



2) Kompetansekrav 
Det er positivt at det i Meld. St. 28 blir vurdert om det bør innføres kompetansekrav for nye 
lærere i flere fag enn i dag (s. 74). Vi ser med bekymring på dagens situasjon på småskole- og 
mellomtrinn hvor lærere har anledning til å undervise i kunst og håndverk uten å ha formell 
kompetanse i faget. Kun en av ti lærere på småskoletrinnet, og to av ti lærere på 
mellomtrinnet har minst 60 studiepoeng fordypning i faget (Lagerstrøm et al., 2014, side 30-
32). På ungdomstrinnet har 46 prosent av lærerne minst 60 studiepoeng fordypning. Ser vi 
på grunnskolen i sin helhet har 44 prosent av lærerne som underviser i kunst og håndverk 
ingen formell fagkompetanse (ibid).  
 
Skoleledere trenger intensiver til å prioritere kvalitet og kompetanse i faget kunst og 
håndverk. Faglærerne finnes, men mange får ikke jobb. Vi mener det må innføres krav til 
formell kompetanse i faget tilsvarende 60 studiepoeng fra og med 1. trinn. 
 
Videre ser KDS med bekymring på at det gis mulighet for skoleeiere til å fravike kravet om 
relevant kompetanse i undervisningsfag (Opplæringslova, 1998: revidert 2009).  
  

3) Timetall 
Med innføringen av Kunnskapsløftet i 2006 ble en time flyttet fra ungdomstrinnet til 
småskole og mellomtrinn. Skoleåret 2015-2016 ble ytterligere fire timer (á 60 minutter) 
fjernet fra kunst og håndverk på ungdomstrinnet. Det totalet timetallet for kunst og 
håndverk på ungdomstrinnet er per i dag 146 timer. For å oppnå tilfredsstillende progresjon 
og dybdelæring i faget mener vi at det totale timetallet i kunst og håndverk må økes til 176 
timer, slik at det er mulig å ha 2 timer (à 45 minutter) kunst og håndverksundervisning i uka 
gjennom alle tre år på ungdomstrinnet.  

 
4) Eksamen 

Både L97 og K06 hadde i seg mulighet for å bli trukket ut til muntlig eksamen i kunst og 
håndverk, noe som raskt ble fjernet. KDS støtter regjeringens argumentasjon om at en 
gjeninnføring av kunst og håndverk som trekkfag til lokalt gitt muntlig eksamen kan bidra til 
at faget prioriteres i skolen. Eksamen i faget kan etter vårt syn føre til at opplæringen blir 
kvalitetssikret gjennom en sterkere bevissthet om at faget trenger lærerkompetanse, 
verksteder, materialer og utstyr. Videre er vurdering i kunst og håndverk et komplekst og 
utfordrende felt, og eksamen kan bidra til å skape sterkere fagfellesskap blant lærere (Lie et 
al. 2016, s. 26), og en mer transparent vurderingspraksis på nasjonalt plan.  
 
 

Vi ser det som svært positivt at situasjonen for de praktiske og estetiske fagene nå blir satt på 
dagsorden og blir tatt tak i. Vi håper at våre synspunkter blir tatt i betraktning når stortingsmeldingen 
skal behandles 11.10.2016.  
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