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Nå når grunnskolelærerutdanningen (GLU) har blitt fem-årig, blir det flere lærere som tar en fagdidaktisk master i 
faget Kunst og håndverk. Det er bra for fagfeltet fordi masteravhandlinger bidrar til å synliggjøre de utfordringene vi 
står overfor i Norge. I et internasjonalt perspektiv skiller Norge seg ut ved at kunsten og håndverket er samlet i ett 
fag (siden 1960) i motsetning til nesten alle andre land der undervisning i kunst og håndverk er adskilt i grunnskolen. 
Da tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ville dele faget og dermed bli mer lik resten av verden, gikk et 
samlet fagmiljø inn for å beholde det helhetlige faget Kunst og håndverk. At vi i Norge har et samlet fag der elevene i 
grunnskolen kan designe ved å bygge på det beste fra kunsten og det beste fra håndverket i et skapende samfunns-
perspektiv, vekker internasjonal interesse. 

Masterstudenter er opptatt av å jobbe med aktuell problematikk knyttet til faget Kunst og håndverk. Det kan være 
den unødvendige motsetningen mellom teori og praksis (Neuman, 2017) eller mellom digitale og tradisjonelle teknik-
ker (Strand, 2017; Ovesen, 2017). Studentene har lenge vært opptatt av å sette faget inn i et bærekraftperspektiv 
(Bangsund, 2017; Idland, 2015, Fallingen, 2014) og av å undersøke rammefaktorene for god undervisning (Lie, 2013; 
Kunnikoff, 2015; Hansen, 2015). Det er også hyggelig å erfare at masterstudenter bygger på tidligere fagdidaktisk 
forskning av for eksempel Brænne, Lutnæs, Sømoe, Digranes, Fauske og Reitan. På den måten blir nye masterav-
handlinger brukt fremfor å bli lagt i en skuff. Masterstudentenes temavalg bidrar til utviklingen av fagfeltets 
kunnskapsbase.

Høgskolen i Oslo og Akershus har fått universitetsstatus og heter nå OsloMet – Storbyuniversitetet. Strategisk har 
OsloMet som mål å bli den beste lærerutdanningen i Norge (Strategi 2024). Det forplikter. Faglærerutdanningen i 
design, kunst og håndverk med tilhørende heltidsmaster i Fagdidaktikk: kunst og design på Institutt for estetiske fag 
(EST) er allerede nasjonalt ledende, men har behov for økte ressurser til å utvikle fagfeltet. Fra høsten 2018 tilbyr 
EST også en fleksibel master på deltid (4 år) i tillegg til den ordinære heltidsmasteren; Fagdidaktikk: kunst og design. 
Studiet er organisert med ca. 15 samlinger (fredager og lørdager) de to første årene, samt på opptak av forelesninger 
og selvstudier. 
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