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Det er tid for nytenkning når det gjelder lærerutdanning i praktiske og estetiske fag. 
Design, kunst og håndverk er, som alle skolefagene, i endring i norsk skole. Fremtidens 
skole har stort behov for godt kvalifiserte lærere. Dette gjelder også de praktiske og 
estetiske fagene. Den nye lærerutdanningen for 1-13 er en moderne utdanning og den 
eneste som har dette spennet. Et godt fortrinn ved jobbsøknader når den tid kommer. 

Ny lærerutdanning i praktiske 
og estetiske fag for trinn 1-13

Design, kunst og håndverk får ny lærerutdanning høsten 2020. 
Forskriften for den nye lærerutdanningen er i skrivende stund 
på vei ut til høring. For regjeringen er det et mål å få hevet 
kompetansen i de praktiske og estetiske fagene i norsk skole. 
Når regjeringen også har erklært at masterutdanning skal være 
hovedmodell for norsk lærerutdanning, er det naturlig at det bør 
gjelde de praktiske og estetiske fagene også. 

Utvalget som i mars 2018 ble bedt om å utrede spørsmålet 
hvorvidt det å innføre master i praktisk og estetiske fag som 
hovedmodell er realistisk og hvordan en slik utdanning vil kunne 
møte skolens behov, leverte sin utredning i mai 2018. Utvalget 
anbefalte departementet å innføre master i praktiske og estetiske 
fag hvor studentene også velger et eller to undervisningsfag i 
tillegg til masterfaget.  Utvalget la i sin begrunnelse særlig vekt 
på følgende momenter: 

• Det er behov for masterutdanning i praktiske og estetiske 
fag på lik linje med andre femårige lærerutdanninger. Pro-
fesjonsfag og praksisopplæring over fem år vil gi enda større 
mulighet for dybdekompetanse og breddekompetanse enn 
dagens faglærerutdanning og den vil gi lærerne økte mu-
ligheter til å samarbeide med kolleger for å utvikle og styrke 
de praktiske og estetiske fagene i skolen.

• Det er lav kompetanse i praktiske og estetiske fag på alle 
trinn i grunnopplæringen sammenlignet med andre skolef-
ag. Styrket kompetanse vil øke kvaliteten på undervisningen 
i hele skoleløpet.

• De samme institusjonene som i dag gir treårig faglære-
rutdanning synes positive til og har kompetanse til å tilby 
femårig masterutdanning.

• Tofaglige utdannede lærere gir skoleeier i større grad 
mulighet for å ansette faglærere i praktiske og estetiske 
fag. Dette ansees som nødvendig for å fylle intensjonene i 
læreplanverket.

• En femårig masterutdanning i de praktiske og estetiske fagene 
(kroppsøving og idrettsfag, Drama, musikk, mat og helse og 
Kunst og håndverk ) hvor studentene kan velge et tofaglig 
utdanningsløp, gir større trygghet for arbeid i skolen etter 
endt utdanning. 

Utvalget (heretter kalt rammeplanutvalget) ble i juli 2018 utvidet 
og fikk mandatet til å utvikle en rammeplan for tofaglig master i 
faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag.

Lektorkompetanse i Design, kunst og 
håndverk

Den nye lærerutdanning innen
praktisk estetiske fag er en femårig 
utdanning som gir lektorkompetanse.

Utdanningen inneholder ett eller to andre 
skolefag som tilsvarer ett studieår av utdan-
ningen.

Masterfaget i utdanningen skal være et av
følgende fag:
• Dans
• Design, kunst og håndverk
• Drama/Teater
• Kroppsøving og idrettsfag
• Mat og helse
• Musikk.

Fag 2 og eventuelt fag 3 hentes fra grunn-
opplæringen. Det er mulig å velge et beslek-
tet undervisningsfag når dette faget ikke har 
tilstrekkelig dybde og omfang i masterfaget. 
Med Design, kunst og håndverk som master-
fag kan et beslektet undervisningsfag være 
arkitektur, mediedesign eller kunsthistorie 
som har skoleplaner i videregående.

- Design, kunst og håndverk. 
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De nye utdanningsprogrammene skal bygge på eksisterende 
treårige faglærerutdanninger  i praktiske og estetiske fag, i den 
grad det er formålstjenlig. Faglærerutdanningene på masternivå 
skal gi kandidatene et solid fundament for yrkesutøvelse som 
faglærere og legge grunnlaget både for deres kontinuerlige pro-
fesjonelle utvikling og for skoleutvikling.

 Rammeplanutvalget har vurdert det som mest hensiktsmes-
sig å avvikle den treårige faglærerutdanningen, blant annet på 
grunn av at en treårig utdanning tuftet på de tre første årene i 
en femårig utdanning vil kunne bli en svakere utdanning i det 
praktiske og estetiske faget i og med at det i løpet av de tre første 
årene også skal være et fag to.

Utdanningen vil kvalifisere for trinn 1 – 13. Etter rammepla-
nutvalgets oppfatning vil alle som gjennomfører utdanningen 
være godt kvalifisert for undervisning i hele grunnopplæringen, 
men med muligheter til å utvikle kompetansen sin mot enkelte 
trinn i form av valg underveis i studiet. Differensiering kan skje 
på flere måter. Studentene kan for eksempel velge å skrive 
masteroppgave rettet mot et bestemt trinn. Institusjonene kan 
også tilby fag 2 rettet mot barnetrinnet, ungdomstrinnet eller 
videregående opplæring. Det skal være praksis på alle hovedtrinn 
i grunnopplæringen (1-13), men institusjonene kan velge å spisse 
praksis mot enkelte hovedtrinn. Antall praksisdager er økt ut fra 
de senere års forskning på hva som gir en god lærerutdanning.

 I utdanningen vil det inngå et ellet to fag som er relevante for 
undervisning i aktuelle trinn og skoleslag. Et annet undervisn-
ingsfag vil være et fag som har læreplan i grunnopplæringen. For 
eksempel er norsk, matematikk og et annet praktisk og estetisk 
fag mulige som fag 2. Det er også aktuelt med et beslektet 
undervisningsfag når dette faget ikke har tilstrekkelig dybde og 
omfang i masterfaget (fag 1).  

 Rammeplanutvalget har gjennom hele arbeidet vurdert utdan-
ningens navn. Etter å ha diskutert ulike forslag har vi endt opp 
med å foreslå navnet ‘Lærerutdanning i praktiske og estetiske 
fag for trinn 1–13’.  For vår utdanning blir undertittelen; Design, 
Kunst og håndverk. Rammeplanutvalget er usikker på konsekven-
ser av navneendring og ønsker derfor den på høring.

Når det gjelder utdanningens innhold og formulering av kandi-
datenes forventede kompetanse ved endt utdanning har vi lagt 
særlig vekt på å fremheve det særegne med de praktisk estetiske 
fagene. 

For rammeplanutvalget er det viktig å presisere at masterop-
pgaven kan ha en praktisk og estetisk utøvende del. Videre er 
det viktig at utdanningen går nok i dybden på vårt fags kjer-
neelementer (håndverksferdigheter, visuell kommunikasjon, 
kunst og design prosesser og kulturforståelse,). Det er i læring-
sutbyttebeskrivelsene vektlagt at kandidatene kan veilede og 
samarbeide med kolleger for å styrke de praktiske og estetiske 
dimensjoner i alle fag og i skolen som helhet. Det er essensielt at 
kandidatene kan bidra i et profesjonelt fellesskap og til kontinu-
erlig utvikling av egen profesjonsutøvelse og i skolens faglige og 
pedagogiske miljø. Dette er krevende og forutsetter et godt faglig 
samarbeid mellom praksisopplæringen og utdanningsinstitus-
jonene. Vi ser dette som et viktig ledd i å styrke de praktiske og 
estetiske fagene i hele grunnopplæringen.
 
 Alle har mulighet til å komme med innspill i høringer, og vi 
oppfordrer alle som ønsker til å følge med på høringer fra Kunn-
skapsdepartementet og komme med de tanker og meninger dere
måtte ha om innhold og navn på den nye 
lærerutdanningen vår.

120 studie- 
poeng i 
praktiske og 
estetiske fag

Masteroppgave; 30 – 60 
studiepoeng. Økning av master-
oppgaven utover 30 stp re-
duserer fagets 120 studiepoeng

Metode og vitenskapsteori; 15 
studiepoeng

Valgfag 15 studiepoeng (Fordyp-
ning i masterfag eller fag 2)

60 studiepoeng 
profesjonsfag

60 studiepoeng 
eller 30 + 30 i et 
annet skolefag

 
•     Praksis har ulik omfang og karakter fra første til siste  

studieår. Praksis har fått større omfang enn hva som var 
tilfelle i tidligere faglærerstudium.

•    Masterfaget starter i første studieår og sluttes med master-
oppgaven

•    Profesjonsfaget inneholder blant annet pedagogikk og  
didaktikk. Profesjonsfaget er sammen med masterfaget del 
av masteroppgaven og er gjennomgående i studiet. 

•    Fag 2, og eventuelt et tredje fag, studeres i løpet av de tre 
første årene. 
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