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Offentlig tilgjengelige lærebøker bidrar til åpenhet om utviklingen innen et fagfelt. Ved alle landets lærerutdanninger ligger litteraturlistene 
tilgjengelig på nett og disse kan gi oss innblikk i hva som prioriteres ved de ulike studiestedene.  Det er ikke bare studenter som titter i lærerut-
danningens litteraturlister – det gjør også forskere. 

Litteraturlistene ved faglærerutdanningene i Oslo, Notodden og Volda viser at disse studiene profilerte seg noe ulikt i 2014. Da hadde Høg-
skolen i Oslo og Akershus (HiOA) følgende lærebøker i tegning: Cooper, Edwards, Rauset og Smith, Høgskolen i Telemark (HiT) hadde; Ching, 
Lauer&Pentak, Smith og Teigen, mens Høgskolen i Volda (HiVolda) hadde Aspeggen, Edwards og  Leborg. For å komplettere disse lærebøkene 
brukte ansatte egenproduserte kompendier (Stavnås 2015). Men hvorfor er ingen av disse kompendiene publisert på forlag? Er det fordi 
lærerne ikke har forsøkt å gi dem ut, eller er det fordi markedet er for lite og forlagene for tilbakeholdne med å satse på slik litteratur?

Det er for enkelt å bare skylde på forlagenes økonomiske betenkeligheter som årsak til manglende norske lærebøker i tegning.  Se bare på boka 
til Betty Edwards (1984), den ble en internasjonal bestselger, og materiell knyttet til Øisteins tegneblyant selger som bare det både i Norge og i 
utlandet.  Det er imidlertid ingen hemmelighet at det har vært strid innad i tegnelærerkretser om svært ulike syn på hva tegneundervisningen 
skulle vektlegge. Fra kopierende tegneundervisning på begynnelsen av 1900-tallet til ingen undervisning i formingsperioden. Kan det muligens 
være slik at lærere i lærerutdanningene har blitt tilbakeholdne med å publisere hva de legger vekt på i sin tegneundervisning av frykt for å bli 
tatt til inntekt for den ene eller den andre fløyen i denne polariserte striden om tegneundervisningen? En slik lukkethet er vi i så fall ikke tjent 
med. 

Jeg ser fram til den dagen da vi har flere tegnelæreverk – på papir eller digitalt – som utvikler tegneundervisningen og hele dens kompleksitet 
på alle nivå i utdanningssystemet. Jeg håper og tror at dybdelæring i tegning kommer til å få en sentral plass i framtidens skole. Tegning trener 
øye-hånd koordinasjonen og den utvikler kreativitet, visualisering, presisjon og mye mer.
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