
Åpenhet og referansepunkter

Det er alltid hyggelig når studenters oppgaver i formgiving, kunst og håndverk får oppmerksomhet og blir 
brukt fremfor å bli lagt i en skuff. Heldigvis ser vi en økt tendens til at dette skjer. Studentenes arbeid blir 
vist på utstillinger, de deltar i konkurranser om entreprenørskap og masterstudentenes oppgaver blir lest og 
brukt som grunnlag for fornying. 

Noen masteroppgaver blir selvfølgelig brukt oftere enn andre. På masterstudiet i estetiske fag ved Høgsko-
len i Oslo og Akershus (HiOA), studieretningen som nå kalles Fagdidaktikk: kunst og design, er det spesielt 
oppgavene til Bibbi Omtveit (2011), Silje Bergman (2012) og Catrine Lie (2013) som får stor oppmerksom-
het.  Omtveit har undersøkt tegneundervisning på faglærerutdanningene og problematiserer forholdet 
mellom hånd og tanke. Hun diskuterer bruk av forestillingstegning og observasjonstegning og hvordan de to 
tegnestrategiene kan utfylle hverandre. Bergman har brukt eget skapende arbeid i leire som utgangspunkt 
for å problematisere gråsonen mellom kopiering og nyskapelse i visuell kunst. Dette knytter hun til en disk-
usjon om ulike perspektiver på åndsverksloven og hvordan skolen må forholde seg til den. Lie undersøker 
skolelederes verdsetting av læreres fagkompetanse i Kunst og håndverk i grunnskolen. Hun bidrar blant 
annet med å frembringe historiske årsaksforklaringer på dagens ansettelsespolitikk.  

At noen oppgaver får mer oppmerksomhet enn andre er positivt fordi det gir lærere og studenter noen ref-
eransepunkter. Åpenhet og felles referansepunkter bidrar til å utvikle og sikre kvalitet. Det tjener alle i hele 
utdanningssystemet på. Jeg ser derfor fram til at Nettverk for formgiving, kunst og håndverk i UH-sektor 
skal samles på Stord i januar 2015 for blant annet å drøfte kvalitet på studenters arbeid. 

I oktober hadde fakultetet for Teknologi, kunst og design på HiOA besøk av gjesteforskere fra Canada, Fin-
land og England. De inngår i et forskningssamarbeid om bærekraft og design i grunnskolen. Det er alltid hy-
ggelig å få internasjonal anerkjennelse for at utdanningssystemet har kommet langt på dette feltet i Norge. 

Liv Merete Nielsen
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