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Jubileum og visjoner

Stortinget vedtok i mai 1938 at Notodden 
skulle gi videreutdanning i tegning og 
sløyd. Fire måneder etter var de første 43 
studentene i gang. I 1961 ble det en toårig 
faglærerutdanning i forming som igjen ble 
utvidet til en treårig på 70-tallet. Hoved-
faget kom i 1976, og i tillegg til dagens 
bachelor- og masterutdanninger, tilbyr 
Notodden nå også doktorgradsstipendi-
ater. Førsteamanuensis Torunn P. Dags-
land ved Universitetet i Stavanger er den 
første som har gjennomført hele utdan-
ningsløpet fra faglærer til stipendiat. Hun 
var invitert som key-note speaker sam-
men med professor Bengt Molander ved 
NTNU i Trondheim og professor Anne 
Bamford ved University of Arts i Lon-
don. Hver på sin måte representerte de tre 
hovedtalerne Notoddens kjernevirksom-
het, verdigrunnlag og visjoner.

Kjernevirksomhet 
Instituttleder Jostein Sandven og første-
amanuensis Ella Melbye innledet fagkon-
feransen med et historisk tilbakeblikk på 
formingsfagets og skolens begynnelse 
og utvikling. Det estetisk-skapende har 
i alle år vært det sentrale for både stu-
denter og lærere. Utstillingen Arbeider 
av pensjonerte og nåværende lærere viste 
kontinuiteten frem til dagens ansatte med 
Jadwiga Podowska og Stuart Frost som 
hovedutstillere i Foajégalleriet. Dagens 
studenter hadde egne utstillinger rundt 
om i verkstedene og korridorene. Sammen 
med foredragene ga de en presentasjon av 
fagets bredde og dybde innenfor formgiv-
ing, kunst og design fra flere perspektiver.

Arne Marius Samuelsen har i en årrekke 
undervist i pedagogikk. I foredraget En 
pedagogikklærers bekjennelser stilte han 
spørsmål om hva slags innhold som er 
nødvendig for forming som fag. En god 
fagstruktur vil alltid være i dialog med 
samtiden. I mars disputerte Torunn P. 
Dagsland sin doktoravhandling om Eleven 
som aktør i dialog med kunst. Målet var 
å videreutvikle nettopp fagdidaktikken ut 
fra elevenes erfaringer i møte med skift-
ende tendenser. De opplever at kunst og 
håndverk gjerne lever i sin egen verden 
uavhengig av deres. Ungdom er selv aktive 

utøvere i formgivingsfag der identiteten 
uttrykkes og utvikles i meningsskapende 
arbeid. Det krever at lærerne kan trekke 
forbindelseslinjer mellom faget og ung-
dommenes egen kultur og erfaringer.

- 75 år med skapende virksomhet

Høgskolen i Telemark på Notodden feiret 75 årsjubileum med fag-
konferanse og åpent hus 21. og 22. november. Talere, utstillinger og 
ulike arrangementer presenterte en tidsreise i så vel formingsfagets 
utvikling som i arbeidene til studenter og lærere.

Utstillingen Arbeider av pensjonerte og nåværende lærere. Fra venstre utstillingens designer Paul 
Gowland sammen med Marvin Johansen, Thor Eik, Vegard F. Hansen og Solfrid Melby.

Filosofisk grunnlag
Et grunnleggende filosofisk spørsmål for 
enhver virksomhet er hvorfor den eksist-
erer. Allerede da Rolf Bull-Hansen unn-
fanget forming som fag, var det ut fra 
en tanke om at kunst og praktiske fag 
kunne danne individer. Bedre produkter 
er alene ikke nok. Steinar Kjosavik holdt 
et foredrag om Fra forming til kunst og 
håndverk. Forming – fra Forsøksplanen 
til L97. Her redegjorde han for hvordan 
utviklingen av læreplanene fra 1960 be-
veget seg fra affektive mål som interesser, 
holdninger, opplevelser og verdier via fer-
dighetsmål som praktiske ferdigheter til 
dagens i hovedsak kognitive mål preget av 
teorier, begreper, erfaringer og forståelse. 
Kari Carlsen fulgte opp med Fagidentitet 
i bevegelse der linjene ble trukket tilbake 
til John Dewey og reformpedagogik-
kens innflytelse på faget. Bull-Hansen så 
forming som en pedagogisk prosess der 
barnas hverdagslige erfaringer viste seg 
som kunnskap i handling. Dagens lære-

plan ser derimot kunnskapen løsrevet fra 
barna som en teoretisk størrelse som kan 
tilegnes.

I Handlingsbasert læring for framtiden 
kom Bengt Molander med filosofiske be-
traktninger om kunnskap som sammensatt 
av både teori og praksis. De to kan ikke 
skilles fra hverandre, og han advarte mot 
et teoretisk kunnskapssyn der evidensba-
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Bengt Molander haldt et engasjerende foredrag 
om handlingsbasert læring for framtiden.
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sert undervisning står i fare for å stenge 
for den handlingsbaserte utviklingen. 
Oppmerksomhet er et nøkkelbegrep. Men 
man må være trygg i sine handlinger før 
man kan bli oppmerksom på egen læring. 
Først når en kjenner rutinene, kan man im-
provisere videre. Kunst og vitenskap kan 
betraktes som ulike bilder av virkeligheten 
og er begge gitt form av mennesker. Å ha 
kunnskap innebærer da å ta ansvar for 
egne handlinger, slik at den leder oss i og 
gjennom verden på best mulig måte.

Visjoner
Visjoner staker ut en kurs for fagfeltets 
utvikling videre. Med foredraget Creative 
teaching and learning for children 2 – 18 
oppfordret Anne Bamford til nytenkning. 
Neurovitenskapen viser hvordan kreativ-
iteten er avhengig av at sansene stimuleres 
og skaper forbindelser mellom erfaringer 
og kritisk tenkning. Allerede som foster 

plukker mennesket opp språkets estetiske 
egenskaper, slik at når babyer gråter, er 
det med morens aksent. Skolen bør derfor 
etablere sterkere synergier mellom kunn-
skaper, ferdigheter og kreativitet. 

Applikasjoner til smarttelefoner og nett-
brett er et eksempel på en industri som har 
utviklet seg i løpet av de siste fire årene, 
helt uten skoler og utdanning. Selv om 
apper nødvendigvis ikke er avhengig av 
funksjon, baseres de på den estetiske opp- 
levelsen.  Spesielt nye skoler mangler  
spesialrom for kunst og håndverk, og 
klasserom generelt er ikke estetisk 
stimulerende. Elever flest får heller ikke 
velge selv hva de skal lage. Som også 
Carlsen var inne på, har lærerne som nå 
utdannes selv liten eller ingen opplæring 
i kunst, kultur og kreativitet, ifølge Bam-
ford. Mens Finland har redusert antall 
timer i kunst og kultur, har Norge satset på 

realfag og matematikk for å skåre bedre på 
PISA-undersøkelsene. I stedet har resul-
tatene gått ned. Sør-Korea har fremgang 
nå. De innså for fem år siden at kreativ-
itet måtte inn på alle nivåer i skolen. Det 
gjelder også for lærere. Når de ikke ut-
vikler seg, vil også de stagnere. 

For at formgivingsfagene kan bli en nasjon- 
al ressurs istedenfor en salderingspost, 
synes det som om en akademisering av 
fagfeltet kunst og håndverk er nødvend-
ig for å integrere teoretisk og praktisk 
kunnskap. De avsluttende innleggene 
på fagkonferansen var ved skolens egne 
ansatte. Laila Fauske undersøker grensene 
mellom forskning og det skapende arbeid-
et i masterutdanningen med fokus på be-
greper og termer. Målet er å etablere en 
felles kunnskapsbase som innbefatter 
ulike ståsted som personlig utvikling og 
formidlingen av kunnskap. Marte Sørebø 
Gulliksen og Finn Hjardemaal forsker på 
arbeidsformer og innholdet i faglærerut-
danningen i formgiving, kunst og hånd-
verk. En utfordring de fleste faglærere 
kjenner på, er balansen mellom det prak-
tisk mulige og det faglig forsvarlige. Sam-
tidig forstår lærere fag og kunnskap på 
ulike måter, noe som fører til ulik vekting 
av innholdet. Dette spenningsforholdet 
kan samtidig være den positive kraf-
ten som er nødvendig for å utvikle både  
Notodden og forming som fag i nye 75 år. 
Det er i komplekse utfordringer at kreativ-
iteten kan finne nye veier.

Artikkelforfatteren gjennomførte nettmaster 
i formgiving, kunst og håndverk i 2010-2013 
ved siden av å undervise i formgivingsfag ved 
Lørenskog videregående skole. Masteravhand-
lingen hans var én av studentpresentasjonene 
under jubileet.

Anne Bamford i samtale med Marte Gulliksen (til venstre) og studenten Christina Dybesland mens de 
ser utstillingen fra hennes studieprogram - Visuelle kunstfag og design.

Dagens studenter ved Høgskolen i Telemark hadde egne utstillinger rundt om i verkstedene og kor-
ridorene. 

Studentene fra Tekstil - kunst og design present-
erte klesdesign på catwalk.


