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Høring – Formgiving som eget studieforberedende utdanningsprogram 
 
Kunst og design i skolen er en interesseorganisasjon for formgiving, kunst og håndverk i 
skole og utdanning. Organisasjonen gir ut tidsskriftet FORM. Kunst og design i skolen er 
medlem i SEF. 
Kunst og design i skolen ønsker arbeidet med å gjøre formgivingsfag til et eget 
studieforberedende utdanningsprogram velkommen! Organisasjonen har hatt dette som 
mål for sitt arbeid inn mot videregående opplæring, spesielt siden innføringen av K06, og vi 
håper nå at opprettelsen av det nye utdanningsprogrammet kan være med å bidra til at den 
negative utviklingen som har rammet Formgivingsfag i videregående opplæring i perioden 
fra 2006 kan snus. 
 

I vårt høringssvar har vi svart på de spørsmål høringsbrevet stiller, men også tatt opp noen 

andre momenter. 
 
 

3.1 Direktoratets forslag til fag- og timefordeling 
Vi ber om høringsinstansenes tilbakemelding på den foreslåtte fag- og timefordelingen. 
 
Kunst og design i skolen er enige i forslaget til fag- og timefordeling. Vi ber imidlertid 
direktoratet om å se på mulighetene for at elevene skal kunne velge R-matte i 2. klasse (5 
timer) i programfag til valg. R-matte kreves eksempelvis på arkitektutdanningen og 
produktdesign-utdanningen på NTNU i Trondheim. 
 
Vi ber også om at direktoratet i sitt arbeid med utdanningsprogrammet ser på muligheten 
for å legge deler av design-, arkitektur- og kunsthistorien over fra felles programfag og inn 

som en del av historiefaget i VG2 og VG3. Dette vil kunne frigjøre plass til blant annet mer 

praktisk arbeid innenfor fagområdene i utdanningsprogrammet. 
 
 

3.2 Felles programfag i tilbudet  
Vi ber om høringsinstansenes syn på om Visuelle kunstfag 1, 2 og 3 og Design og arkitektur 
1, 2 og 3 dekker det faglige innholdet som skal vektlegges i det nye studieforberedende 
tilbudet eller om det er behov for endringer i de felles programfagene. 
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Vi foreslår at man opprettholder to felles programfag, men at benevningen Visuelle kunstfag 
på det ene programfaget erstattes med benevningen Kunst og visuell kommunikasjon. Dette 
vil gi mulighet for å plassere en del av kompetansemålene som i dag er knyttet til felles 
programfag Design og arkitektur over til Kunst og visuell kommunikasjon. Dette vil kunne gi 
bedre tid til fordypning i fagområdet design og arkitektur, og gi en bedre balanse mellom 
fagområdene Design og arkitektur, og Kunst og visuell kommunikasjon 
 
Vi ser at det er nødvendig med en gjennomgang av innhold og progresjon gjennom 
utdanningsløpet. Det er også nødvendig å se på fordelingen av emner og kompetansemål 
mellom de to felles programfagene. Blant annet ser vi at det er tjenelig at design-, 
arkitektur- og kunsthistorien får en kronologisk oppbygning. I tillegg ser vi at deler av 
innholdet i Design og arkitektur vg2 og vg3 er overlappende med innholdet i de valgfrie 
programfagene Trykk og foto og Scenografi og kostyme og at det er behov for en 
opprydning. Vi foreslår at design og arkitektur i stedet kan legge vekt på bærekraft, etikk og 
miljø. 
 
Kunst og design i skolen sitt forslag til felles programfag 

Design og Arkitektur 1 Kunst og visuell kommunikasjon 1 

Arkitektur, konstruksjon og modellar  
Design, produktutvikling og materiale 

Arkitektur og design i samfunnet 

Tegning og visuell kommunikasjon 
Form, farge og rom 
Kunst og visuell kommunikasjon i samfunnet 

Design og Arkitektur 2 Kunst og visuell kommunikasjon 2 

Arkitektur, konstruksjon og modellar  
Design, produktutvikling og materiale 

Arkitektur og design i samfunnet 

Tegning og visuell kommunikasjon 
Form, farge og rom 
Kunst og visuell kommunikasjon i samfunnet 

Design og Arkitektur 3 Kunst og visuell kommunikasjon 3 

Arkitektur, konstruksjon og modellar  
Design, produktutvikling og materiale 

Arkitektur og design i samfunnet 

Tegning og visuell kommunikasjon 
Form, farge og rom 
Kunst og visuell kommunikasjon i samfunnet 

 
 
Dette forslaget mener vi er er mulig å gjennomføre uten store endringer i overgangen fra 
eksisterende ordning til ny ordning. Forslaget er en opprydning og tydeliggjøring av 
utdanningsforløpet, og bygger dessuten videre på strukturen fra hovedområdene i Kunst og 
håndverk i grunnskolen. I tillegg peker det tydeligere inn mot videre utdanningsløp. 
 
 
 

3.3 Valgfrie programfag i tilbudet 
Vi ber om høringsinstansenes forslag til nye valgfrie programfag med omfang 140 timer. Vi 
ber om forslag til navn og faglig innhold. 



 
 
Vi foreslår at de eksisterende valgfrie programfagene videreføres, og at noen av valgfagene 
gis mulighet til fordypning, som for eksempel trykk og foto 1 og 2. 
 
Kunst og design i skolen foreslår følgende nye valgfrie programfag: 

• trykk og foto 2  
o videreføring og fordypning 

 
• mote og kostymedesign  

o klær i et bærekraftig perspektiv 

o søm og materialer 

o fra ide til ferdig produkt 

 
• scenografi for film og scene  

o skape illusjoner gjennom bruk av lys og farge 

o bruk av ulike virkemidler og verktøy 

 
• digital visualisering  

o visualisering i 2D 

o visualisering i 3D 

 
• landskapsarkitektur og offentlig rom 

o hager, veier, plasser, broer og torg 

o historie, funksjon og bærekraft 

 
• maleri 

o ide, form, farge og komposisjon 

o sjangre og teknikker 

 
• skulptur 

o ide, form og rom 

o sjangre og teknikker 

 
Vi ser også behov for å utrede muligheten til å opprette lokalt tilpassede valgfrie programfag 
i samarbeid med høyere utdanningsinstitusjoner og næringsliv. 
 
I tillegg ser vi behovet for et valgfritt programfag på 3 timer i Vg2 og Vg3 for de elevene som 
velger R-matematikk (jmf. punkt 3.1). Vårt inspill er at dette f.eks kan være: 

• Digital visualisering 2D (3t i Vg2) 
• Digital visualisering 3D (3t i Vg3) 
 
 

3.4 Endring av navn på tilbudet 
Vi ber om høringsinstansenes forslag til navn på det nye tilbudet som på en god måte vil 
synliggjøre tilbudet og den faglige retningen. 



 
Kunst og design i skolen foreslår Design, Arkitektur og Kunst (DAK) som nytt navn på 

studieprogrammet, da dette speiler betegnelsene på felles programfag og synliggjør det 

faglige innholdet i utdanningsprogrammet. Vi ser også at navnet Arkitektur, Design og Kunst 

kan være et alternativ. Begge disse navnene vil etter vårt syn fungere rekrutterende i 

forhold til elever og særlig foreldre i mye større grad enn dersom utdanningsprogrammet 

navnes med kunst først i navnet 

 


