
 

 
 
Høringssvar NOU 2015:8 ”Fremtidens skole” 

- Innspill fra Kunst og design i skolen (ikke levert som eget svar, men gjennom felles 
høringssvar levert av Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF)) 

 

1.Kompetanser i fremtidens skole 
NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kompetanser legger vekt på at de 
praktisk-estetiske fagene må styrkes i fremtidens skole. Fra stadig flere aktører kommer krav 
om det samme. Norge vil mangle tusenvis av fagarbeidere i årene som kommer, og 
inngangen til å velge en praktisk yrkesvei går via de praktisk-estetiske fagene, og da særlig 
faget Kunst og Håndverk.  
 
1.1 Fire kompetanseområder bør prioriteres i fremtidens skole: 
Vi ser utvalgets orientering mot fagovergripende kompetanser som et godt og nødvendig 
grep for å frigjøre kapasitet i de enkelte fag, og i tillegg ser vi det som en forutsetning for å gi 
fagene plass til den dybdelæring – det fagspesifikke - som står sentralt i utredningen.  
NOU 2015:8 slår fast at både individ og samfunn må ivaretas i fremtidens skole. Vi er enige i 
det, og mener at samfunnet består av individer som bærer dette samfunnet i felleskap. 
Skolens oppgave er å bidra til og utvikle individets kompetanse til beste for fellesskapet – det 
samfunnsetiske perspektiv.  
 
1.2 Dagens grunnleggende ferdigheter reformuleres 
Vi ser det som positivt at de grunnleggende ferdighetene skrives inn i fagene som 
fagspesifikk kunnskap. Dette vil gjøre det til en naturlig del av fagene heller enn at det blir en 
ekstra dimensjon som må oversettes inn i undervisningen. Det vil også gjøre det mer synlig 
hva som er de ulike fagenes egenart i tilnærming til regning, digital kompetanse og 
lesing/skriving, og relevansen vil klargjøres for både lærere og elever/foresatte. 
  
 

2. Fagfornyelse og læreplanmodell 
2.1 Fag som organiserende prinsipp videreføres i skolen. 
Vi stiller oss positive til at fag fremdeles skal være det organiserende prinsipp i skolen. 
 
2.2 Fagfornyelsen i fagområder: 
Utvalget foreslår at fagfornyelse starter i samarbeid med fagene innenfor fire foreslåtte 
fagområder, og deretter i fagene. Samlesekken ”praktiske og estetiske fag” er for mange et 
naturlig og godt innarbeidet grep for å omtale de praktiske og estetiske fagene i skolen. I 
mange tilfeller er sammenstillingen av de praktiske og estetiske fagene riktig, men vår 
oppfatning er at den er noe foreldet og i noen tilfeller misvisende med tanke på faglig 
innhold og de enkelte fagenes egenart. Dersom NOU 2015:8 mener at fagfornyelsen skal 
legge til rette for en horisontal tanke innenfor fagområdene, så ser vi ikke at de fire fagene 



 

Musikk, Kunst og håndverk, Kroppsøving og Mat og helse nødvendigvis utgjør en god 
fagkonstellasjon. Fagene har det praktiske aspektet til felles, men de praktiske 
komponentene er ulike, og fagene er også svært ulike innholdsmessig. Å kunne jobbe 
horisontalt med fordeling av faginnhold kan derfor bli svært vanskelig i det foreslåtte 
fagområdet. Vi stiller derfor spørsmålstegn ved utvalgets grep med plasere de praktiske og 
estetiske fagene sammen til et fagområde, der formålet blant annet skal være å finne en 
arbeidsdeling mellom fagene om de fagovergripende kompetanseområdene og 
kompetansemål for øvrig, samt en fleksibel fag- og timefordeling innenfor fagområdene. Fra 
vårt ståsted er det vanskelig å se at Kunst og håndverk er kompatibel med fagene 
kroppsøving, mat og helse og musikk, i den grad som vi oppfatter at utvalget ser for seg at 
fagene er. Dette først og fremst på grunn av at fagenes egenart hver for seg i stor grad er, og 
bør være, unike og vidt forskjellige. Det er grunn til å stille spørsmål om utvalget har hatt god 
nok innsikt i fagenes innhold, og om grunnlaget for denne sammenstillingen er 
gjennomtenkt. 
Vi ser positivt på samarbeid på tvers av fag, også mellom de praktiske og estetiske fagene, 
men ikke at de fortrinnsvis hører samen. For oss er det mer naturlig å se tilknytning først og 
fremst til fagene i fagområdet ”samfunnsfag og etikkfag”. Det er flere møtepunkter mellom 
fagene som faller inn under overordnede temaer som kulturelle verdier, kulturhistorie, miljø 
og livsstil, etikk og forbruk, og digital visuell kompetanse. Kunst og håndverk har en sentral 
rolle i elevenes læring og forståelse av blant annet miljøproblematikk og dagens/fremtidens 
materielle og visuelle kultur. Kunst og håndverk bidrar til å konkretisere for eksempel 
miljøproblematikken på måter som ikke er mulig å få til i andre fag, gjennom at elevene får 
erfaring med for eksempel redesign, designprosesser fra ide til ferdig produkt, her inkludert 
bevisste valg av materialer og løsninger, og ikke minst det å lære om produkter i 
livsløpssammenheng. 
Vi kan for øvrig også nevne norsk og matematikk; kunst og håndverk konkretiserer 
matematikk gjennom arbeid med arkitektur, perspektiv, komposisjon etc., samt det å kunne 
lese, forstå, analysere og kommunisere gjennom multimodale tekster og bilde. 
 
Faget Kunst og håndverk 
Ut fra hovedområdene i faget ser vi at det finnes tre sentrale og fagspesifike fellesnevnere: 
håndverk, tegning og visuelle virkemidler.  
 
Håndverk 
Læring av kroppsbåren kunnskap er kompleks, den kan bare læres «hands-on» over lang tid, 
og må derfor karakteriseres som dybdelæring. I K06 står det at praktisk skapende arbeid står  
sentralt i faget. Det betyr at verksteder og lærere med håndverkskompetanse er en 
nødvendighet og ikke noe som kan prioriteres bort. Praktisk innsikt er en forutsetning for å 
kunne virke som profesjonsutøver eller for å kunne se kvaliteter og ta bevisste valg som 
forbruker. Som boligkjøper må du for eksempel kunne vurdere både håndverksmessige og 
estetiske kvaliteter ved boligen du ønsker å kjøpe. Arkitekter kan ikke tegne en bygning uten 
kunnskaper om de materialer og teknikker som ligger til grunn for det framtidige bygget.  
 
Tegning 
Å kunne tegne setter oss i stand til å visualisere og kommunisere ideer, planlegge og 
synliggjøre det som skal lages samt vise hvordan noe virker eller er satt sammen. Fotografi 



 

vil aldri kunne fange det som ennå ikke eksisterer, tegning er derfor et svært viktig redskap i 
alle problemløsningsprosesser, som kommunikasjonsverktøy, for idégenerering, eller for å 
formgi nye produkter og løsninger. Tegning er også et nyttig verktøy for å kunne forstå, 
observere og bli kjent med objekter og våre omgivelser. 
 
Visuelle virkemidler  
Å kunne bruke visuelle virkemidler er sentralt i utviklingen av et hvilket som helst produkt.  
Når ulike produkter koster omtrent det samme og yter omtrent like mye, velges produktet 
med den mest tiltalende formen. Visuelle virkemidler er sentrale for oss alle når vi orienterer 
oss i hverdagen. Hvor er hovedinngangen? Hvilken knapp skal jeg bruke og hvordan virker 
den? Vi må være i stand til å betrakte visuell informasjon på en kritisk måte for å kunne tolke 
multimodale tekster, og for å kunne avsløre visuell retorikk. Internett har revolusjonert 
bruken av bilder, grafer og figurer, å kunne kommunisere visuelt er sentralt i dagliglivet. 
Nordmenn laster daglig opp over en halv million bilder på Facebook. Det vil si om lag 17 
millioner bilder i løpet av én måned.    
 
2.3 Fagenes sentrale metoder, tenkemåter, begreper og sammenhenger prioriteres. 
Dette er et punkt som henger sammen også med organisering av fag i fagområder. Dersom 
dette skal kunne prioriteres i de fagspesifikke kompetansemålene, må fagene organiseres 
med beslektede fag for å ta av for stofftrengsel. For Kunst og håndverk betyr det som nevnt 
behov for et skifte i fagområdetilhørighet for eventuelt å kunne inkludere metoder, 
tenkemåter, begreper og sammenhenger tydeligere i fagmålene. 
I Kunst og håndverk er sentrale metoder, tenkemåter og begrepet svært nært knyttet til det 
utførte arbeidet. De skilles sjelden ad da de har praktisk forankring.  
 
2.4 Innenfor fagområdene foreslås fleksibilitet i fag- og timefordelingen. 
I utgangspunktet er dette et punkt som kunne fungert dersom kompetanseprofilen for 
lærere tilsatt i grunnskolen hadde vært annerledes. Vi vet fra kartlegging at ikke alle fagene i 
skolen er godt representert med formell kompetanse. I tillegg vet vi at GLU 
(grunnskolelærerutdanningen) til nå utdanner for mange lærere i norsk og matematikk, men 
altfor få med kompetanse i de små fagene. Dette er en bekymring for oss i forhold til 
fleksibilitet innenfor fagområdene. Det kan føre til at noen fag blir uforholdsmessig store, 
mens andre like viktige fagområder får svekket sin posisjon. Å bestemme dette uten å ta 
hensyn til at NOU 2015:8 skildrer en idealsituasjon med faglærere i alle fag, er å ta en stor 
avgjørelse på manglende grunnlag. Vi anbefaler ikke denne fleksibiliteten før en 
kompetanseforskrift for undervisning blir innført på lik linje for alle fag i skolen.  
 
2.5 Andre fremmedspråk introduseres på barnetrinnet prioriteres. 
 
2.6 Fagfornyelsen inkluderer at flerfaglige temaer som det flerkulturelle samfunnet, 
folkehelse og livsmestring, samt utfordringer knyttet til bærekraftig utvikling, tas opp 
i læreplaner for flere fag på en systematisk måte. 
Dette stiller vi oss positive til. At skolen er en leverandør av samfunnsetikk er problematisert 
fra flere hold, og at dette blir en eksplisitt satsning videre kan etter vårt syn bare være en 
positiv utvikling. 



 

De materielle artefaktene og deres livssyklus er kjernen i miljøproblematikken. Designeren 
og arkitekten har en sentral rolle i ivaretagelsen av artefaktenes miljøegenskaper gjennom 
hele livssyklusen. Her mener vi faget kunst og håndverk både har og bør ha en sentral rolle i 
framtidens skole, der barn og unge gjennom design og eget praktisk skapende arbeid kan 
tilegne seg et nært og bevisst forhold til dette. 
 
2.7 Fellesfagene i videregående opplæring fornyes etter samme prinsipper som 
fagene i grunnskolen og bygger videre på elevenes oppnådde kompetanse fra 
grunnskolen. Det utarbeides læreplaner i fellesfagene som kan virke sammen med 
programfagene for bedre læring for elevene. 
Vi er enige i at fellesfagene i videregående opplæring bør fornyes som i grunnskolen. Dette 
sikrer god progresjon i elevens utdanningsløp. For å sikre kvalitet og skape mening for 
eleven, bør en vurdere å trekke inn yrkesfagkompetanse i utarbeidingen av læreplaner for 
fellesfag i videregående opplæring - yrkesfag. Spesielt yrkesretting av fellesfagene viser seg å 
være vanskelig å gjennomføre i praksis (FYR-prosjektet i Akershus). Faget Norsk bør være 
noe annet for en framtidig snekker eller bilmekaniker enn det det er for framtidens 
professor. Her mener vi det bør kunne utarbeides nasjonale føringer, for å unngå ytterligere 
teoretisering av yrkesfaglige utdanningsprogram.  
 
2.8 Det utvikles et rammeverk for fagovergripende kompetanser som verktøy i 
læreplanutviklingen for å sikre en felles forståelse og en systematisk integrering. 
Vi mener at det å rasjonalisere og samordne fagovergripende kompetanser er en god ide. 
Dette vil kunne bli et utfordrende arbeid som fordrer deltagelse fra alle skolefagene. Å la 
bare noen områder definere for alle, vil ikke føre til gode løsninger. Et slikt rammeverk må 
gjennomføres i samarbeid mellom fagmiljøene, og det er av stor vikt at det er tydelig. 
 
2.9 Det legges vekt på god sammenheng mellom læreplanene og veiledningsressurser 
til læreplanene, og at disse utvikles parallelt. 
Dette vil etter vårt syn kreve et nært samarbeid mellom læreplangrupper, fagmiljø, 
forskningsmiljø og praksis. Det vil også kreve god tid og arbeidsro for å sikre at det blir 
sammenheng og relevans mellom planverk, ressurser og kompetanseheving for lærere. Av 
erfaring fra tidligere læreplanprosesser vet vi at dersom arbeidet får for knappe tidsrammer, 
så blir ikke resultatet så godt som ønsket. I en situasjon der så omfattende arbeid skal 
gjennomføres, og så store endringer skal iverksettes så ber vi om at det gis rom for en 
langvarig og helhetlig prosess. 
 
 

3. Undervisning og vurdering 
3.1 Det utvikles en plan for kompetanseutvikling som legger vekt på de fire 
kompetanseområdene og fornyede læreplaner. 
Vi ser det som sentralt for kvaliteten i skolen at det kommer en plan for 
kompetanseutvikling, både i kompetanseområdene og for nye læreplaner. Det er imidlertid 
viktig å presisere at vi faglig /innholdsmessig ikke kjenner tilhørighet til kategorien praktisk-
estetiske fag. En mer hensiktsmessig inndeling bør etter vårt syn være på plass først. I Kunst 



 

og håndverk bør det utarbeides en kompetanseplattform som viser elevens samlede 
kompetanse etter 10 år med faget. Sluttvurderingen av eleven kan være i henhold til denne 
plattformen. 
 
3.2 Det iverksettes et utviklingsarbeid for lærernes standpunktvurdering i tråd med 
innholdet i fornyelsen av fagene. 
Vi ser viktigheten av utviklingsarbeid knyttet til standpunktvurdering basert på fagenes 
fornyede innhold. 
 
3.3 Det nedsettes et ekspertutvalg for å se på eksamensordningen. 
Dagens eksamensform er utdatert, og med digital eksamen er det vanskelig å gjennomføre 
eksamen uten fri tilgang til hjelpemidler. Det bør også vurderes/innføres en praktisk - 
muntlig eller praktisk- skriftlig eksamen. Eksamen bør ta hensyn til alle elevens dimensjoner 
slik at eleven også kan måles i ferdigheter knyttet til praktiske eller estetiske fag.  Å nedsette 
et ekspertutvalg for å se på eksamensordningen er nødvendig. Utvalget kan gjerne utforske 
mulighetene for også å ha tverrfaglige eksamener som aktiviserer kunnskap innenfor 
fagområdet som helhet. Dette kan ikke erstatte fagspesifikke eksamener, men kan være et 
verdifullt tillegg for å se hvordan fagovergripende kompetanser iverksettes. 
 
Konsekvenser for Kunst og håndverk med dagens eksamenspraksis. 
I dag brukes i praksis mye av timeressursen fra Kunst og håndverk til avvikling av eksamen, 
heldagsprøver/tentamener/nasjonale prøver samt PISA- testing. Dette er spesielt ille da det skjer 
mot slutten av semestrene hvor elevene er i ferd med å avslutte de praktiske oppgavene de har 
jobbet med over tid. 
Samtidig finnes det ikke lignende prøver i Kunst og håndverk hvor den tapte tiden kunne vært tatt 
tilbake.  
Vi ønsker en heving av kompetansen i formative vurderingsformer i faget. Etter- og videreutdanning i 
vurdering av kunst og håndverkslærerne i Osloskolen 
(http://media.wix.com/ugd/75f35c_ae37e243cd4e44b7aad8e111aeb19b98.pdf ) har ført til bedre 
undervisningspraksis samt vesentlig færre klager på karakteren. 

 

4. Implementering 
4.1 Det utvikles en overordnet strategi. 
 
4.2 Det gjøres en gjennomgang av kvalitetsvurderingssystemet. 
 

5. Andre punkt 
5.1 Fagkompetanse, spesialrom og gruppestørrelse  
Kunst og design i skolen ønsker her å poengtere tre viktige elementer for å fremme læring i 
Kunst og håndverk. 
 
Fagkompetanse: 
Nødvendig med lærere med fagkompetanse i alle fag, på alle nivåer.  

http://media.wix.com/ugd/75f35c_ae37e243cd4e44b7aad8e111aeb19b98.pdf


 

Tall fra SSB viser til at kun 44 % av lærerne som underviser i Kunst og håndverk har faglig 
fordypning, mens flere enn åtte av ti lærere i norsk og matematikk har fordypning i fagene, 
henholdsvis 85 og 81 prosent. Ved UiT har 90 % av de nyutdannede lærerne (1.-7. trinn) kun 
kompetanse i faget Kunst og håndverk fra sin egen tid som elev i grunnskolen. Formelt sett 
kan en lærer med karakter 2 i K&H fra grunnskolen undervise i faget helt opp til 8. trinn. Til 
tross for underskudd på kvalifiserte lærere i grunnskolen er det mange faglærere i K&H som 
ikke får jobb. Under halvparten av faglærerstudentene i Formgiving, kunst og håndverk var i 
full lærerjobb et år etter endt utdannelse og utgjorde dermed en ubrukt ressurs (Lutnæs 
2008). Ett av skoleledernes argumenter hvorfor faglærere ikke ansettes er at det er vanskelig 
å få til fulle stillinger da det er få undervisningstimer i Kunst og håndverk. Dette er ikke ett 
holdbart argument. "På en grunnskole med to paralleller er det på trinnene 3.-7. 
timegrunnlag for en hel stilling i Kunst og håndverk. Dersom skolen også har ungdomstrinn 
og praktiserer delingstimer, øker grunnlaget. Det er en klar tendens i Norge til at skolene blir 
færre og større. Det skulle gi grunnlag for enda flere faglærere".(Liv Merete Nielsen, FORM 
nr 1/2010) Kunst og design i skolen er altså enig med utvalget om at "kompetanseoppnåelse 
forutsetter dybdelæring"(s. 10), men for å tilrettelegge for dybdelæring kreves det 
fagkompetanse hos læreren som underviser.  
 
Spesialrom: 
I tillegg til faglærere, kreves det verksteder og spesialrom i skolene. For å arbeide med de tre 
fagspesifikke søylene i Kunst og håndverk trengs det spesialrom og ulike verksteder som 
tilrettelegger for arbeid i ulike materialer med nødvendig verktøy og utstyr. Her kan nevnes 
treverksteder, metallverksteder, tekstilrom, keramikkverksted, tegnesal og medierom.  
 
Gruppestørrelse: 
Det er også viktig å påpeke at gruppestørrelse står sentralt for å drive god 
verkstedspedagogikk. Små grupper (12-15 elever) er en forutsetning for å kunne bedrive 
opplæring og veiledning en-til-en. Ved de fleste skoler innebærer dette at det er nødvendig 
med nok resurser til å gjennomføre delingstimer. Det er også av avgjørende betydning for å 
kunne gjennomføre praktisk opplæring og undervisning på en sikkerhetsmessig forsvarlig 
måte.  
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