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I tillegg til fokus på designforskning, er designutdanning fra 
barnehage til doktorgrad et hovedfokus for FORMakademisk. Vi 
ser på utdanning av brukere, innkjøpere og beslutningstakere i 
forhold til design som like viktig som utdanning av profesjonelle 
designere. Det hjelper ikke at det blir laget god design hvis den 
ikke blir kjøpt inn og tatt i bruk. Hva folk flest lærer i grunn-
opplæringa er derfor viktig, og her er læreplanene et fundament.

Institutt for estetiske fag ved Høgskolen i Oslo og Akershus, i 
samarbeid interesseorganisasjonen Kunst og design i skolen, 
arrangerte denne våren et debattmøte om Kunst og håndverk i 
framtidas skole. Hovedinnleder var Sven Ludvigsen, professor i 
pedagogikk ved Universitetet i Oslo og leder av utvalget som har 
utredet grunnopplæringens fag opp mot krav til kompetanse i et 
framtidig samfunns- og arbeidsliv. I tillegg innledet Eivind Moe 
på vegne av Kunst og design i skolen og Liv Merete Nielsen på 
vegne av bachelor- og masterutdanningen for faglærer-
utdanning i formgiving, kunst og design ved Institutt for estetiske 
fag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

FORMakademisk ser med spenning fram til de nye læreplanene 
som skal utvikles for framtidens grunnopplæring. Når det gjelder 
faget Kunst og håndverk, må det innebære en plan som legger til 
rette for vide oppgaver som fører til dybdelæring og at kom-
petanse om bærekraft utvikles ved å jobbe kreativt med verktøy i 
materialer. Kompetanse innen design må være allmenndannende 
når det gjelder å forberede elevene som brukere, fremtidige 
beslutningstakere og innkjøpere av design og samtidig gi den 
grunnleggende kompetansen for de som velger et designrelatert 
yrke i framtida.

Designutdanning i framtidas skole i Norge
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Ringer i vann - Forskningsbasert kunst- og 
håndverksundervisning

This paper reports on a case study in which a textile-sloyd 
teacher sent a message to an internet-based community of 
practice seeking advice from other textile-sloyd teachers regard-
ing how to cope with unruly boys. Two major themes emerged 
from a interview and the discussion on the Internet: 1) behaviour 
analysis and 2) coping attempts. The analysis also revealed two 
themes related to the exchange of experiences: 1) descriptions of 
the problem as pertaining to the pupils, the process, classroom 
management, freedom of choice, or connection to everyday life 
and 2) suggested solutions, such as area of activity, competences, 
leadership and techniques. The article concludes with a discus-
sion demonstrating that the collegial exchange about disorderly 
boys appears to have strengthened and challenged this internet-
based community of practice.
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How to Understand Disorderly Boys - 
An Exchange of Didactic Experiences Among 
Textile-Sloyd Teachers in an Internet-based 
Community of Practice

Artikkelen setter søkelyset på hvordan klasseromforskning fra 
grunnskolen kan implementeres i, påvirke, endre og innta under-
visningen i faget kunst og håndverk på grunnskolelærerutdan-
ningen og praksisen i grunnskolen. I artikkelen presenteres og 
drøftes noen utvalgte forskningsresultater fra et prosjekt i faget 
kunst og håndverk der elever på ungdomsskoletrinnet er i dialog 
med kunst. Forskningsresultatene, som er basert på et elevper-
spektiv, utfordrer til en nyorientering når det gjelder ungdoms 
møte med kunstverk i skolen i retning av et mer ungdomskul-
turelt innhold og relasjonelle kunstmøter som er narrative, tolkn-
ingsorienterte, dialogiske, opplevelsesorienterte og flerstemmige. 
Artikkelen viser også hvordan disse forskningsresultatene er blitt 
en viktig del av undervisningen i fagdidaktikk, kunsthistorie og 
praktisk estetisk arbeid i grunnskolelærerutdanningen.
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I 2011 fikk Institutt for estetiske fag, ved Høgskolen i Oslo og 
Akershus (HiOA) beskjed om å utarbeide nye studieplaner. De nye 
studieplanene skulle være i tråd med et nytt Nasjon alt kvalifikas-
jonsrammeverk (NKR). Kunnskapsdepartementet satte 2012 som 
frist for imple mentering i de enkelte fag. Det var ikke mye dis-
kusjon rundt hva innføring av kvalifika sjon s  rammeverket ville in-
nebære, annet enn en forklaring på hva NKR sto for. Artikke len er 
basert på en litteraturundersøkelse med fokus på å finne ut hva 
NKR er, hvor det kommer fra, og hvilke fagdidaktiske konsekven-
ser det vil ha å gå fra en målstyrt studieplan til en programplan 
som vektlegger læringsutbytte. Forfatteren har i mange år un-
dervist i digi  tale medier på bachelorstudium Faglærerutdanning i 
formgiving, kunst og håndverk. De fagdidaktiske vurderingene er 
derfor be gren set til å omhandle digitale medier. 
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Digital didaktikk sett i lys av kvalifikasjons-
rammeverket
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Den kulturelle skulesekken – Kvalitetsskule eller 
kulturarroganse?

I tre aktuelle bøker skriver forfattere 
fra pedagogikkens første-divisjon 
om kunstformidling: Formidling av 
kunst til barn og unge av Arne Marius 
Samuelsen, Dialogbasert Undervisning. 
Kunstmuseet som læringsrom av Olga 
Dysthe, Nana Bernhardt, Line Enskjønn, 
og Kunsten å formidle av Alfred Oftedal 
Telhaug. Anmelderen skriver at alle tre 
bøkene er gode bidrag til litteraturen om 
kunstformidling og er unnværlige for alle 
som underviser barn og unge i skole og 
museer. Bøkene bør ha en selvsagt plass 
på litteraturlisten for faglærerstudenter 
i kunst og håndverk, allmennlærer- og 
førskolelærerstudenter og museums-
pedagoger.

Thurid Vold
Høgskolelektor, 
Høgskolen i Oslo og Akershus, 
Fakultet for teknologi, kunst 
og design, 
Institutt for estetiske fag
E-post: thurid.vold@hioa.no

Om kunsten å formidle kunst!

I programmet Visuell kunst i Den kulturelle skulesekken (DKS), var 
målsetjinga i utgangspunktet eit likeverdig samarbeid mellom 
skulen og kulturverda. Ti år inn i satsinga ser vi framleis usemje 
rundt mål og innhald knytt til samarbeidsprosjekt i skulen. To 
ulike profesjonar, med ulikt ideologisk og fagleg utgangspunkt, 
skal saman ha ansvar for ei arbeidsoppgåve. Rammene og 
arbeidsdelinga vert uklår og dette gjev opphav til eit profesjon-
sdilemma knytt til både forankring av programmet, og ansvaret 
for kvardagen i skulefaget Kunst og handverk. Å sameine kunst-
verda sine karismatiske verdiar og skuleverda sine demokratiske 
prinsipp for opplæringa kan verke som ei vanskeleg øving. Det 
mystiske i kunsten og vektlegging av tydelege læringsmål i skulen 
kan verke vrient å sameine i ein inter-profesjonell kvalitetsdis-
kusjon som set ideologiar i spel. Ut frå denne media- og doku-
mentundersøkinga kan det verke som om media si framstilling av 
DKS-praksis i større grad har vore med på å gravleggje relevante 
spørsmål knytt til problematikken heller enn å skape eit klima for 
gode diskusjonar på tvers av samarbeidet.

Boka Kunstner eller lærer? Profesjonsdilemmaer i musikk- og 
kunstpedagogisk utdanning er redigert av Elin Angelo og Signe 
Kalsnes fra kunstfeltet musikk. Gjennom kapitlene i boka repre-
senteres bredden i det kunstpedagogiske feltet med tekster fra 
drama, dans, musikk og visuelle kunstfag. Anmelderen konklu-
derer med at det er merkelappenes identitetsbygging gjennom 
begrepsbruk, hvordan du velger å posisjonere deg og hvordan du 
settes i kategorier av andre, som gjør boka til et meget verdifullt 
bidrag til diskusjonen av profesjonsdilemma og yrkesidentitet for 
både studenter, lærere og forskere innen det kunstpedagogiske 
felt. 
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