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Det er nå åtte år siden Karen Brænne skrev artikkelen Vedlikehald av en konstruert kontrovers (2011) i tidsskriftet FormAkademisk, der hun 
blant annet etterlyste utviklingen av et praksisnært fagspråk for undervisning i Kunst og håndverk. I artikkelen peker hun på den unødvendige 
kontroversen mellom ytterpunktene i fagfeltet, mellom den ‘frie’ kunsten og det ‘bundne’ håndverket. Et velutviklet fagspråk vil kunne bidra til 
helheten i faget og bedre læringsutbytte for elevene. 

I løpet av sommeren har Eva Lutnæs og Ingvill Gjerdrum Maus publisert vitenskapelige artikler som tar utgangspunkt i den konkrete praksis-
en til lærere som underviser i Kunst og håndverk. Lutnæs tar i artikkelen Faglige forventninger i grunnskole-faget Kunst og håndverk (2019) 
utgangspunkt i ordlyden i læreres oppgavetekster og vurderingskriterier. Analysen av disse gir et innblikk i hvordan lærerne tolker gjeldende 
læreplan, og den viser at det praktiske arbeidet står fjellstøtt ute på skolene. I tillegg viser analysen hennes at lærerne vektlegger hvordan 
elevene bruker formalestetiske virkemidler. Forhåpentligvis ikke som mål i seg selv, men som redskap til å utvikle kunnskaper og ferdigheter for 
å kunne forstå og bruke et bredt repertoarer av materialer og virkemidler for ulike funksjoner.

I artiklene; Enhancing design literacy for sustainability among youth in crafts-based design education (2019) og Developing design literacy for 
sustainability (2019) undersøker Ingvill Gjerdrum Maus hvordan teori om bærekraft kan integreres i Kunst og håndverk på ungdomstrinnet. 
Tiden som ble brukt på teori var minimal i forhold til hvor mye tid som ble brukt på elevenes praktiske arbeid.  Elevene kunne reflektere over 
eget praktiske arbeid, og relatere det til miljøproblematikk utover det som ble gjennomgått av teori i undervisningen. Artiklene viser hvordan 
teori om bærekraft kan kombineres med praksis uten å fortrenge det praktiske arbeidet.

Lærernes tolkning av læreplaner, ordlyden i oppgavetekster og lærernes evne til å legge til rette for et balansert forhold mellom teori og 
praktisk arbeid, forutsetter kvalifiserte lærere og gode rammefaktorer på skolene. Dessverre viser statistikk fra Statistisk Sentralbyrå (2019) at 
skolelederne fremdeles ikke ansettelser kvalifiserte lærere i Kunst og håndverk - til tross for at det finnes ferdig utdannede lærere. Det må der-
for settes mer kraft bak strategiplanen Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Praktisk og estetisk innhold i barnehage, skole og lærerut-
danning (2019) for å få til forbedring ute på skolene.  
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