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Jeg har undervist lærerstudenter i over 30 år. Gjennom alle disse årene har jeg spurt studentene om hvordan de opplevde tegneundervisningen 
den gang de selv gikk i grunnskolen. Med noen få unntak meddeler studentene at undervisningen var svært mangelfull. De fikk tegne, men de 
fikk ingen veiledning. Dette er ikke nytt. Denne merkelige og langlivede motstanden mot å undervise barn i tegning har opptatt meg lenge og 
jeg har derfor introdusert uttrykket ‘Resistant To Teaching Drawing’ (RTTD) for å identifisere fenomenet (Nielsen, 2014). 
 
Heldigvis er en slik RTTD-holdning svekket. Fler og fler har gjennomskuet teorien til Lowenfeld, slik den ble formulert sammen med Brittain i 
boka Kreativitet og vækst (1971), som uholdbar. Det er ikke slik, som de hevdet, at undervisning i tegning hemmer barnas kreativitet. Det er 
snarere tvert imot.  Å kunne visualisere ideer står helt sentralt når nye ideer skal kommuniseres til andre. Når elever får øve seg på å tegne det 
de ser, blir de også bedre til å tegne og skape det som ennå ikke finnes. Det gir mestringsglede. Samfunnet har behov for slik kreativ visuell 
kompetanse for å løse de utfordringene vi står overfor – ikke minst for å bidra til det grønne skiftet.  

Visuell kompetanse ble dessverre ikke fremmet som en grunnleggende ferdighet i Stortingsmeldingen Meld. St. 28 (2015–2016) Fag–Fordyp-
ning–Forståelse —En fornyelse av Kunnskapsløftet. Det er trist at PISA-fokuset på tall og bokstaver fremdeles løftes fram som de sentrale grun-
nleggende ferdighetene. Men heldigvis er det økt forståelse for de praktiske og estetiske fagenes plass i skolen. Det må vi bygge videre på. 

Nå står vi overfor en periode der vedtakene fra Stortingets behandling av Meld. St. 28 skal konkretiseres. Det innebærer blant annet at 
skolefagene skal videreutvikles med en tydeligere prioritering slik at elevene kan fordype seg i fagene. Dette skal «… bidra til å styrke elevenes 
læringsutbytte, motivasjon og opplevelse av mestring og relevans.» (s. 34). Dette er et godt utgangspunkt for å satse på dybdelæring i tegning 
som grunnleggende ferdighet for å kunne forstå og kommunisere visuelt.
  Organisasjonen Kunst og design i skolen har, på oppfordring fra Ludvigsen-utvalgets leder, fremhevet behovet for dybdelæring i tegning, 
håndverk og visuelle virkemidler. Utdanningsdirektoratet bør lytte til dem. 
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