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Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har ved flere anledninger, senest i Stavanger Aftenblad (27.08.16), hevdet at regjeringen ønsker å 
styrke faget kunst og håndverk i grunnskolen. Det er bra med ønske om styrking av lærernes kompetanse, men det hjelper så lite når kom-
muner og skoleledere ikke følger opp. Skolelederne har ingen insentiver til å prioritere kvalitet og kompetanse i faget. Det kan tvert imot være 
økonomisk fristende for skolene å ansette ufaglærte i kunst og håndverk, fordi det ikke får noen kortsiktige negative konsekvenser. 
 
Stortinget skal snart behandle Stortingsmelding 28: Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet, og Kunnskapsministeren 
mener at håndverket kan styrkes ved at faget deles i to på ungdomstrinnet. Men det motsatte kan skje. Forslaget er lite gjennomtenkt og 
tvinger elever til å velge kunst eller håndverk allerede som 13-åringer. Hvem tror at foreldre vil råde sine 13-åringer til å velge håndverk når 
dette har så lav status i samfunnet? 

 Faget 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 her 
det norske faget kunst og håndverk har sin tyngde og styrke når vi sammenlikner med andre land. I konkret arbeid med å designe produkter 
kan elevene bruke det beste fra kunsten og det beste fra håndverket. Denne kombinasjonen danner grunnlag for etterspurt kompetanse om 
konkret problemløsning og visualiseringer både i og utenfor arbeidslivet. 
  Vi vet at arkitektens visualiseringer - tegninger og modeller - er av stor betydning for å fatte gode beslutninger i dialog med oppdragsgiver 
og brukere. De digitale programmene er nå så gode at de i økende grad kompletterer verbalspråket i prosjekter som handler om å beskrive 
utvikling og løsninger. Det gjelder vei og transport, byplanlegging og avfallshåndtering, helse og befolkningsvekst. Verbalspråket er ikke lenger 
alene om å være den beste kommunikasjonsformen, verken innad i de faglige yrkesmiljøene eller i kommunikasjon med allmenheten. 
  Den innovasjonskompetansen som Norge har bruk for i framtiden, ivaretas best dersom faget kunst og håndverk ikke deles. Kunnskapsminis-
terens parti, Høyre, har mulighet til å vise at de mener alvor med styrking av faget når saken kommer opp i Stortinget. 

Nei til deling av faget kunst og håndverk.

Liv Merete Nielsen 
Professor, Høgskolen i Oslo og Akershus 
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