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PISA-undersøkelser sier noe om hvordan 
elevene klarer seg i lesing, matematikk og 
naturfag. Hensikten med å kartlegge elev-
prestasjoner er blant annet å samle kunn-
skap om undervisningen i fagene er til-
fredsstillende. 
Det er viktig å kvalitetssikre arbeidet i 
skolen, men det er veldig betenkelig når 
all interesse, ressurstildeling og tilbud om 
videre- og etterutdanning handler om real-
fag og språkfag. For å bedre ferdighetene, 
snakkes det nå stadig mer om å satse på 
kreativitet og om å gjøre undervisningen 
mest mulig praktisk.
Håndverket er selve kjernen i det fagområ-
det som tidsskriftet FORM skriver om. 
Bildene på side 5 og 15 er representative. I 
faget Kunst og håndverk handler det om å 
lære på verkstedet med hendene. Arbeidet 
omfatter mye mer enn svermeriske ideer 

om kreativitet. Det handler om noe håd-
fast; om praktisk arbeid. 
Statsråd Kristin Halvorsen sa nylig ved en 
anledning der FORM var tilstede, at prak-
tisk-estetiske fag er viktige fag. De er ikke 
pyntefag som kommer på toppen av de an-
dre fagene. Vi forstår det slik at alle sko-
lens obligatoriske fag er viktige, og ingen 
skal oppfattes som ”A- eller B-fag”. Vide-
re i talen informerte Kristin Halvorsen om 
forslag til nye kompetansekrav for å un-
dervise i de enkelte fag (se side 29), og om 
Stortingsmeldingen om ungdomstrinnet 
som skal legges frem våren 2011. Det skal 
vurderes hvordan opplæringen kan gjøres 
mer praktisk og motiverende. 
Faget Kunst og håndverk er et obligatorisk 
fag i grunnskolen som i sin kjerne handler 
om praktisk arbeid.  Kanskje er det mye av 
grunnen til at elevene liker faget så godt. 

Når man nå skal vurdere løsniner for å 
gjøre ungdomstrinnet mer praktisk, er det 
nyttig å bygge på gode erfaringer. Det vil 
være klokt av departementet å bruke kunn-
skap og erfaring fra skolens populære fag 
når det skal vurderes hvordan en best kan 
legge til rette for praktisk og motiverende 
opplæring. Og det er klokt å satse videre 
på det praktiske faget vi allerede har i ung-
domsskolen, ved å tilrettelegge for gode 
arbeidsvilkår, sørge for tilfredsstillende 
ressurstildeling og for at lærerne som un-
derviser tilfredsstiller kompetansekrav.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen må 
følge opp Bård Vegar Solhjells uttalelse 
(Nrk 06.01.09) om at lærere skal ha spe-
sialkompetanse i alle fag, også på barne-
skolenivå. Kravene til lærernes komp-
etanse må gjelde for alle skolens fag!

Ungdomstrinnet

Kristin Aasgaard

Fra Serpentinbenken i Park Güell av Antonio Gaudí. Middagsserviser, flasker og fliser ble knust til små biter. Bitene ble trykket inn i den våte mørtelen. 
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