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Det skjer mykje i skulepolitikk og fagutvikling for tida, både i 
grunnskule og i vidaregåande skule. I diskusjonane som oppstår, 
ser vi at dei fagdidaktiske spørsmåla: Kva - Kvifor - Korleis sta-
dig kjem opp. Kva er og bør faget vere? Kva skal det innehalde? 
Kvifor nettopp dette innhaldet og denne forankringa? Korleis kan 
vi best legge til rette for læring i faget? Desse spørsmåla er ikkje 
så enkle å svare på av di dei har i seg både fagpolitiske og fagide-
ologiske spørsmål. Det er store diskusjonar om kva som skal vere 
innhaldet i fagområdet i skulen i framtida. Breidda i fagområdet 
både i grunnskule og vidaregåande opplæring, gjer at det ofte er 
fleire argument som må operere side ved side. 

Ludvigsen-utvalet ved Sten Ludvigsen, leiaren for utvalet, utfordra 
i vår dei estetiske faga direkte i ein paneldebatt på Litteraturhuset 
i Oslo. Han peika på at det er fagmiljøa som må artikulere deira 
kunnskapsinnhald og leverett. I NOU 2014:7 Elevenes læring i 
fremtidens skole seier utvalet vidare om Kunst og handverk: 
«At faget skal bidra til  personlig utvikling og samtidig styrke mu-
lighetene til å delta i et demokratisk samfunn, kan ses på som et 
ønske om å ivareta både en individrettet og en samfunnsorientert 
opplæring. Bredden i faget kan begrense muligheten for å kunne gå 
i dybden i enkeltemner» (s.89). 

Dette er signal om at vi i fagmiljøet må ta inn over oss utfordringa 
frå Ludvigsen-utvalet der dei påpeikar at alle faga i norsk skule i 
LK06 er for omfattande, og at det er opp til oss å redigere innhaldet 
i Kunst og handverk. Slik eg ser det, må vi før vi tar diskusjonen 
om spesifikke fagmål, attende til dei større spørmåla: Kva nytte har 
samfunnet av faget vårt i eit framtidsperspektiv? Korleis vil vi le-
gitimere faget og faginnhaldet i ein større samanheng enn i klasse-
rommet? Kva treng elevane å kunne av grunnleggande kunnskap i 
faget vårt for at dei i framtida skal vere positive samfunnspådriva-
rar? Kva fagarv skal vi halde på og kva skal vi gje slepp på for å 
fylgje med i utviklinga av skulen framover?

I grunnskulen er faget prega av tankar om at arbeid i verksta-
dane med ulike kunst- og designprosessar kan legge grunnlag for 
å utvikle etiske samfunnsborgarar som kan delta i demokratiske 
prosessar innanfor arkitektur og design, som kan avdekke konsu-
mentestetikk og reklameagendaer, som kan delta i samfunnsdebat-
ten om miljø og bærekraftig utvikling, som kan jobbe innovativt 
og entreprenørielt, som kan vere deltakarar i den visuelle verda 
og som kan bruke sine skapande og kritiske krefter i samfunnet. 
Samtidig er faget grunnfesta i tradisjonen om det fritt skapande 
og gleda ved å nytte kreative krefter også i det personlege liv. I lys 
av NOU 2014:7 veit vi at fagmiljøet må ta jobben med å rydde i 
faget. Det er lett å legge til innhald, men svært vanskeleg å einast 
om kva som skal ut. Desse diskusjonane vil i det lange løp få stor 
innverknad på faget sin plass i opplæringa. Vi i Kunst og design i 
skolen ynskjer at vi saman kan starte denne diskusjonen, som vi 
veit vi vil måtte ta. 
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