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Intervju med instituttleder 

Kari Carlsen nr 2 - 2007 

 
Av Hilde Degerud Jahr  Hva ligger i stillingsbetegnelsen instituttleder til forskjell fra 

dekan? 

- Historien til institutt for forming og formgiving begynner 1938, da 

SSTL, (Statens Sløyd- og Tegnelærerskole) ble startet på 

Notodden. Dette var på initiativ fra miljøet i foreningen Norsk 

tegne- og håndarbeidsforbund som ønsket høy kvalitet på 

undervisningen i sløyd, håndarbeid og tegning i folkeskolen. Etter 

hvert ble institusjonen til SLFN (Statens lærerskole i forming, 

Notodden). Under sammenslåingsprosessene  i høgskolesystemet 

ble SLFN etter hvert en avdeling under Telemark lærerhøgskole, 

og Ingvar Sundvor var avdelingsleder og dekan i mange år. I 

2000 kom en ny lov om universitet og høgskoler som medførte at 

alle høgskoler i Norge gjennomgikk til dels store 

omorganiseringer. Det var da vår institusjon ble satt ned ett nivå 
Instituttleder Kari Carlsen fra avdeling til institutt, og med betegnelsen instituttleder for 

avdelingslederen. 

Vår avdeling ved HIT heter avdeling for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Det er et 

forferdelig langt navn, men det var viktig å få frem den gamle institusjonens identitet. 

Lærerutdanning finnes det mange steder i landet, men ved vår avdeling er folkekulturstudiene 

unike, og formings- og formgivningsstudiene har bare én søsterinstitusjon, nemlig avdeling for 

estetiske fag ved høgskolen i Oslo (tidligere SLFO). Institusjonene har fulgt hverandre og har 

hatt samarbeid gjennom alle år; ikke minst gjelder dette hovedfagsstudiet, der de første ble 

uteksaminert for 30 år siden. Min funksjon som instituttleder omfatter svært langt på vei de 

samme oppgaver som rektor for den gamle institusjonen og nesten de samme som Elisabeth 

Sønstabø har som dekan. Stillingen innebærer både faglig ledelse, administrasjon og 

økonomiansvar. 

 
Hva har vært de største begivenhetene i perioden for faget og for institusjonen? 

- I perioden har det vært flere runder med læreplanarbeid. I starten i 2000 var det intens jobbing 

med L97. Og med den satsingen på Kunst og håndverk som var i L97, var faget synlig for 

allmennheten fordi det var et prioritert område. 

I Kunnskapsløftet (LK06) derimot har faget blitt forholdsvis usynlig, selv om vi hadde en intens 

planprosess både for videregående skole og for grunnskolen. Begge de to kjernemiljøene var 

sterkt involvert, med Oslo i spissen. 

I LK06 har faget kommet i skyggen av de såkalte grunnleggende ferdighetene. Det er 

interessant å se hvordan de som har definisjonsmakten innfører begreper som man etter hvert 

tar for gitt. Hva er grunnleggende ferdigheter når det gjelder barns læring ? For meg er det helt 

åpenbart at det i første rekke handler om kroppens forhold til omgivelsene, om barns 

kommunikasjon med personer og gjenstander rundt seg. Og at kunnskap bygges i barnets 

vekselspill med omgivelsene, hvor handlingsaspektet er viktig. I dette perspektivet er vårt fag et 

nøkkelfag. 

Jeg mener at den regjeringen vi har nå, har slukt et snevert læringssyn som støtter et 

menneskebilde som vi ikke kan være bekjent av. Det er viktig å lære å lese og regne så godt 

som mulig. Dette er en selvfølge. Men det rettferdiggjør ikke at man har oppmerksomheten så 

ensidig på disse ferdighetene. Denne brannfakkelen ønsker jeg å tenne for skolenorge. 

 
En annen viktig begivenhet i perioden er innføringen av Den Kulturelle Skolesekken (DKS). 

Faget vårt favner om kunstfeltet i skolen. Det er helt åpenbart at dette har fått et løft med DKS. 

Men det som kan være en fallgruve med DKS, er at en del skoler og kommuner som skoleeiere 

kan sette DKS istedenfor en opplæring innenfor de estetiske fagene som grunnskolen selv har 

ansvar for. Det er tankevekkende at det i Stortingsmelding 16 ”Kultur for læring”, som 

Kunnskapsløftet bygger på, kun står én side spesielt om de estetiske fagene i skolen, og av 

dette er halvparten viet DKS. Min bekymring er at lærere som underviser i kunst og håndverk, 

ikke har nok kompetanse til å etterspørre kvalitet i tilbudene fra DKS. Det er skolene som må 

være bestiller av DKS, og et godt samspill mellom kulturtilbudene i DKS og elevene er avhengig 
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av at lærerne har kompetanse på feltet. Læreplanen for den nåværende 

allmennlærerutdanningen  krever verken praktiske eller estetiske fag som obligatorisk del av 

studiet. Dette betyr at en stor del av lærerstanden ikke har reell kompetanse i Kunst og 

håndverk. Derfor er etterutdanning viktig framover. Vi må ha en nyorientering fra nasjonalt hold 

med å prioritere etter - og videreutdanning for lærere i kunst og håndverk og andre estetiske 

fag. Ikke fordi vi i høgskolene er redde for ikke å få noe å gjøre, men fordi dette er sentralt for 

barns læring, også på andre fagområder. I dette perspektivet er det viktig at departementet har 

opprettet Senter for kunst og kultur i opplæringen. Men dette må følges opp med prioritering av 

de fagområdene senteret skal ivareta. Skolenorge følger veldig lojalt opp de beskjedene 

departementet gir. Der pengene blir kanalisert, kommer kompetansehevingen for lærerne. 

Lærerkompetansen er den viktigste utfordringen faget har framover. 

 
Lærerens og kunstnerens rolle 

I Reggio Emilia ville Loris Malaguzzi helt fra starten av ha kunstnere inn i barnehagene som 

atelierister. Hvorfor? Han ønsket ”sand i maskineriet”. Det skulle være en annen synsvinkel på 

livet i barnehagen enn den lærerne hadde. Dette perspektivet er viktig også når det gjelder 

DKS. Kunstnerne behøver ikke gjøre det samme som lærerne kan. Hvilke rolle læreren og 

kunstneren skal ha, vil variere på den enkelte skole og fra skole til skole. Kunstnerbesøk kan 

være en unik engangsopplevelse  med stor verdi både for elever og lærere. Og større prosjekter 

med samhandling mellom kunstner, elever og lærer gir erfaringer som blant annet viser alvoret i 

kunstneryrket. At elever opplever at voksne kan drive på med skapende virksomhet på heltid og 

helt på alvor, kan gi barna erfaringer som blir betydningsfulle for deres eget liv. Men læreren 

må stå for grunnmuren i opplæringen i kunst og håndverk, og kunstneren for det 

ekstraordinære. 

 
Hvilke planer har instituttet framover? 

- En viktig oppgave framover er å ivareta faglærerutdanningen. Dette må skje i samarbeid med 

Oslo. De to institusjonene har en arbeidsdeling. Oslo har sin historie og faglige tyngde innen 

tekstil, mens Telemark har de harde materialene som tre, metall, leire, plast, pleksiglass, snø 

og betong. De to siste som materialer for arkitektoniske uttrykk. Begge institusjonene har solid 

faglig tyngde innen frihåndstegning og bildeuttrykk ved hjelp av datamaskiner. Vi må utdanne 

lærere med solid fagopplæring rettet både mot grunnskolen og mot videregående skole. De nye 

planene for formgivingsfag i videregående skole åpner for hele bredden i faget vårt på en 

positiv måte i forhold til tidligere. Design og arkitektur, og det brede tilbudet vi har på Notodden 

innenfor disse fagområdene er en ressurs for videregående skole framover. Dette gjelder også 

for VG1 i studieprogrammet Design og håndverk og for Medier og kommunikasjon. 

 
Hvordan arbeider dere med forskning? 

- I hovedsak holder vi på med lærer-utdanning. En annen viktig utfordring er forskning på 

fagfeltet. Vi har vært tungt inne i utvikling av doktorgradsprogram  i kulturstudier som nå er 

godkjent av styret for Høgskolen i Telemark. Når studiet er godkjent også på nasjonalt plan, gir 

det mulighet til å få en utdanning på toppnivå i vårt fag. Det innebærer både det akademisk 

forskningsmessige og det estetisk skapende. Vi kan altså følge opp den måten å forske på i og 

om faget som er bygget opp gjennom hovedfags- og masterstudiene gjennom 30 år. Dette må 

neste instituttleder følge opp. Det blir spennende. 

 
Hva har du tenkt å gjøre når du går av? 

- Når jeg nå slutter som instituttleder, er det ikke fordi jeg syns jobben er kjedelig. Det er gøy 

og utfordrende å være med på å legge til rette for fagets utvikling. Jeg syns også det å lede et 

kollegium av høyst forskjellige og dyktige lærere er meningsfylt. Men jeg savner den mer direkte 

kontakten med studenter i undervisning. Det fordrer at jeg bruker tid til faglig oppdatering på en 

måte som det ikke er plass til i en lederjobb. 

 
Har du noen form for sabbatsår etter 7 år som leder ? Og hva vil du eventuelt bruke det 

til? 

- Ja, jeg har i hvert fall et halvt år, og jeg kommer til å søke om tid til forskning og 

utviklingsarbeid i tillegg. 

Jeg skal bruke et halvt år på å bygge drager! Det er en kunst som kombinerer det estetisk 

skapende med det naturfaglige og praktisk funksjonelle på en måte som appellerer sterkt til 

meg. Drager skal nemlig FLY, og da må de balansere godt i lufta og føyes sammen på måter 
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sam er bade sterke og lette. Ja, dette kan jeg snakke lenge om, men det ma kanskje bli en 

annen gang. 

 
I tillegg til dette skal jeg lese faglitteratur. Jeg har tenkt a lese alt jeg har om Reggio Emilias 

kommunale barnehager, og det er mye. Her ligger det materiale til a utvikle mange 

problemstillinger om barn, leering og estetiske fag, noe jeg har interessert meg for siden jeg 

valgte a bli lcerer. Vi far se hva det kan komme ut av det. 

 


