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Morgendagens 
kompetanse

   Bibbi Omtveit

I høst ble en ekspertgruppe gitt 
i oppdrag å komme med forslag 
som kan gi bedre koordinering 
og samlet innsats fra kunst- og 
kulturfaglige miljøer som har 
aktiviteter rettet mot skolen. 
Dette har resultert i rapporten 
“Det muliges kunst”, som ble 
ferdigstilt 24. april. Torsdag 28. 
april var det duket for panel-
debatt på Litteraturhuset i Oslo, 
der rapporten dannet bakteppet. 
I rapporten gis det ti konkrete 
råd til kunnskapsministeren og 
kulturministeren. 

Styrke kvaliteten, koordineringen og 
effektiviteten er kjernen i tiltakene. Det 
blir foreslått å flytte Nasjonalt senter for 
kunst og kultur i opplæringen fra Bodø til 
Oslo, DKS og kulturvirksomheten bør 
samarbeide tettere, kulturskolelærere bør 
få et bedre tilbud om etterutdanning og 
det må stilles krav til fagkompetanse i hele 
grunnopplæringen. ”Dårlig kvalitet, man-
glende tilbud eller fravær av kompetanse 
må opphøre”, heter det i rapporten. På 
Litteraturhuset ble det lagt vekt på det 
mange mener er det aller viktigste; 
fagkompetanse. 

Legge press på ledere
I rapporten alarmeres: ”det synes å være 
stor mangel på oppmerksomhet, inter-
esse og forståelse for de estetiske fagene 
hos beslutningstakere på ulike nivå”. Ek-
spertgruppa har fått innspill som forteller 
at rektors engasjement har stor betydning 
for hvordan fagområdene prioriteres. Det 
legges vekt på at ledere på alle nivå må 
framsnakke de estetiske fagene, i kraft av 
sin egenverdi, på lik linje med andre fag. I 
lys av PISA og det store mediefokuset på 
at Norge skårer dårlig, har begrepene 
”basisfag” og ”kjernefag” oppstått. -Dette 
er svært uheldig siden disse betegnelsene 
sier at alle andre fag er sekundære. Vi 
må verne om en helhetstenking, uttalte 
lederen av Ekspertgruppa, Eirik Birke-
land. Førsteamanuensis Ingvild Digranes 
(Fakultet for teknologi, kunst og design, 
HiOA), fikk spørsmål om hva som 
bekymrer hennes mest: 

-Kunst og håndverk er et bredt fag. Man-
gel på fagkompetanse gjør faget smalt og 

da blir innholdet redusert til ”tegnetimer”. 
For å kunne dekke de kravene som lære-
planen stiller er man nødt til å være faglær-
er. Det utdannes mange dyktige faglærere, 
problemet er at de ikke får jobb! Politik-
erne må legge press på skoleeierne, uttalte 
Digranes. 

Tallene viser at det er litt over tretti 
prosent som har fordypning innenfor es-
tetiske fag, sa Thorbjørn Røe Isaksen i et 
intervju i Nyhetsmorgen på P2 den 25. 
april. Han understrekte at dette er lite og 
at Ekspertgruppa her peker på noe viktig. 
I panelet var det representanter fra Vens-
tre, Høyre og Arbeiderpartiet. Som svar 
på spørsmålet om hvordan man kan gjøre 
kunst- og kulturtilbudet i skolen bedre var 
alle tre skjønt enige om at kompetansehev-
ing må tas på alvor. Ut over dette var rep-
resentantene til tider på svært gyngende 
grunn. Mangel på kompetanse innen feltet 
skinte dessverre gjennom. Vi får håpe at 
denne rapporten kan føre til politiske grep 
og tydelige føringer som i framtiden kan 
gi en bedre skole, kulturskole og en bedre 
DKS.

Kompetanse i framtidens skole
Kunnskapsdepartementet har satt ned et 
utvalg under ledelse av professor Sten 
Ludvigsen som skal vurdere grunnop-
plæringens fag opp mot krav til kom-
petanse i et framtidig samfunns- og ar-
beidsliv. Ludvigsen-utvalget skal levere 
en delutredning innen 1. september 2014 
som analyserer den historiske utviklingen 
i skolens fag over tid. I debatten hevdet 
Ludvigsen at alle fag i norsk skole trenger 
en oppdatering:

-I løpet av de neste ti årene blir innhold-
sutvelgelse og fagfornyelse viktig i alle 
fag. De fleste vil ha mer inn i skolen, in-
gen vil fjerne noe. Det blir større og større 
konkurranse mellom fagene. Fagfeltene 
må selv brette opp ermene og avgjøre hva 
som er den sentrale kompetansen å tilegne 
seg i faget, det er ingen andre som gjør det 
for dere. De fagfeltene som i framtiden vil 
klare å overbevise som moderne og ak-
tuelle og trenge gjennom byråkratiet, vil 
få plass i norsk skole, uttalte Ludvigsen. 
I et innspill sa Digranes at det finnes klare 
kvalitetskrav i estetiske fag, på lik linje 
med for eksempel Matematikk og Norsk;

-Hvorfor er det ikke eksamen i praktisk-
estetiske fag da? Om det hadde vært ek-
samen i alle fag, ville det blitt stilt større 
krav til fagkompetanse og innhold. På 
grunn av eksterne sensorer ville det blitt 
mulig og ”kikke hverandre i kortene” 
og sikre at innholdet er i tråd med lære-
planen. I dag kan vi ikke gjøre dette og 
konsekvensen er mangel på kompetente 
lærere, noe som igjen resulterer i at fagene 
Kunst og håndverk, Musikk, Mat og helse 
og Kroppsøving er de fagene der elever får 
best karakterer. 

Aktører i fagfeltet formgiving, kunst og 
håndverk må ta oppfordringen fra Lud-
vigsen på alvor. FORM anmoder til de-
batt: Hva slags kompetanse skal Kunst 
og håndverk i grunnskolen og Design og 
håndverk og Formgivingsfag i den vide-
regående opplæringen bidra med til mor-
gendagens elever? Send debattinnlegg til:
form@kunstogdesign.no 

I panelet: 
Eirik Birkeland - Ekspertgruppas leder
Sten Ludvigsen - Ludvigsen-utvalgets leder
Ingvild Digranes - Førsteamanuensis, HiOA, 
Fakultet for teknologi, kunst og design og 
nestleder i SEF.
Rikke Gürgens Gjærum - professor, HiOA, 
Fakultet for teknologi, kunst og design og 
representant fra FKS.
Ketil Kjenseth - stortingsrepresentant (V)
Hege Haukeland Liadal - stortings-
representant (Ap)
Mette Tønder - stortingsrepresentant (H)
Debattleder: Veslemøy Østrem - konst. 
kulturredaktør i Aftenposten

Det muliges kunst kan du finne på: www.
regjeringen.no, Kunnskapsdepartementet.


