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Positive effekter
Det står ingenting om kvalitet i kompe-
tansemålene, i dag er det opp til den en-
kelte lærer å bestemme et forventet nivå. 
Eksamen vil skaffe oss erfaringer og en 
felles forståelse av hvilke kvaliteter vi kan 
forvente etter 10 års undervisning. Det 
blir en rettferdigere vurdering på tvers av 
skoler. Vi hindrer at “hvor du går skal be-
stemme hva du får”.

Sentral planlegging, lokal gjennomføring 
og evaluering med sensor vil føre til 
spredning av fagdidaktiske kunnskaper. 
Samtidig skjer det erfaringsutvekslinger 
på gulvet som kan gi konkrete forbedring-
er i undervisningen.

Verkstedene må være i god stand hvis 
elevene skal gis mulighet til å vise bredden 
i egen sluttkompetanse i et fag som først 
og fremst er praktisk.

Eksamen i Kunst og håndverk vil tilbake-
føre noe av den tiden som går tapt når det 
avikles heldagsprøver og eksamen i andre 
fag. I læreplanen står det at elevene skal ha 
150 klokketimer med Kunst og håndverk i 
løpet av ungdomstrinnet. Det er ikke uvan-
lig å miste flere dobbeltøkter i prøvetidene 
før jul og etter påske. Det blir mange timer 
i løpet av tre år på ungdomstrinnet som går 
tapt. Dette er et klart brudd på læreplanens 
bestemmelser. 

En skolehverdag som favner flere
Når praktiske og teoretiske fag vektlegges 
likt, kan vi få en skole som favner flere 
og som både treffer og utvikler flere tal-
enter. Dette er samfunnsnyttig fordi hoved-
områdene i Kunst og håndverk; Design, 
Arkitektur, Kunst og Visuell kommunika-
sjon omhandler hele vår materielle kultur. 
Forskning viser at satsing på kunstfag i 
skolen ikke bare har positive ringvirknin-
ger i alle fag (Bamfords wowfaktor), men 
det fører også til at færre blir avhengige av 
offentlige ytelser og til at flere får en bedre 
tilværelse senere i livet. (Jamfør Catteralls 
resultater i brev til politikerne på side 30).

Gjennomføring
Forskriften til opplæringsloven sier at 
eksamen skal være i samsvar med lære-
planverket og samtidig være organisert 
slik at eleven får mulighet til å vise egen 
sluttkompetanse. Eleven skal varsles om 
at han eller hun skal prøves i 48 timer før 
selve eksamen. Lørdager, søndager og hel-
ligdager er ikke medregnet. Videre kan 
prøven organiseres i to deler, der første del 
er forberedelser og andre del er selve eksa-
men. Forberedelsesdelen skal normalt ikke 
være en del av vurderingen.

Innenfor fagets hovedområder Vis-
uell kommunikasjon, Kunst, Design og 
Arkitektur finner vi fire fellesnevnere: 
Idéutvikling, håndverk, visuelle virkemid-

ler samt presentere og vurdere. Ved å vekt-
legge disse, kan eleven gis mulighet til å 
vise kompetanse i samsvar med bredden i 
kompetansemålene selv om han eller hun 
bare prøves innenfor et eller to av fagets 
hovedområder. Valg av materialer, red-
skaper og teknikker vil være avhengig av 
lokale forhold.

Eksamen i Kunst og håndverk kan tenkes 
gjennomført over tre dager. Dag en får 
eleven en oppgave og bruker tiden til nød-
vendig informasjonsinnhenting, dag to 
settes av til idéutvikling, og endelig kan 
dag tre brukes til praktisk arbeid med ma-
terialer redskaper og teknikker. Til slutt 
presenteres produkt samt vurdering av 
eget arbeid for sensor/eksaminator.

Fokus på de fagene som måles internasjonalt og nasjonalt har ført til vektlegging av teoretiske fag med 
et stort frafall i videregående skole som resultat. Politikerne ønsker å gjøre skolen mer praktisk for å hin-
dre dette. En konsekvens må være å vektlegge de praktiske fagene på linje med de teoretiske. Eksamen i 
Kunst og håndverk vil være et tydelig signal om at kompetansemålene blir tatt på alvor og vil synliggjøre 
elevenes sluttkompetanse.

Praktisk eksamen i 
Kunst og håndverk!
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