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Det er hyggelig at mange ungdomsskoler tilbyr det nye valgfaget ‘Design og redesign’.  En 
oversikt over tilbud på 511 skoler (Aftenposten 28.10.12) viser en klar tendens; ‘Fysisk 
aktivitet og helse’, ‘Sal og scene’ og ‘Design og redesign’ er de mest populære. Norges 
Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) har bestilt undersøkelsen, og de er selvfølgelig 
ikke begeistret for at elevene ikke velger realfagstilbudene.  Det er heller ikke skolebyråden i 
Oslo, Torger Ødegaard (H). Dagen etter blir han referert i Aftenposten under overskriften: ‘- 
Viser hvor galt kan det gå’ der han er; ‘…opprørt over at regjeringen ikke er bekymret over at 
elever bruker skoletiden til å dekorere skoesker’. Å betegne en elevaktivitet så løsrevet fra 
sin sammenheng som Ødegaard gjør, er like frekt som å si at et kjemi-eksperiment handler 
om å helle noe fra ett reagensglass til et annet. Det kan ikke tjene skolebyrådens omdømme 
å vise så lav respekt for et fagfelt. Han er, som rektorene, forpliktet av læreplanene og der 
har ingen fag større verdi enn andre. Fagene representerer sammen en verdi og en helhet.   

 

Nylig ble evalueringsrapportene om Kunnskapsløftet lagt fram og de viser at frafallet på de 
yrkesfaglige utdanningsprogrammene er stort. Grunnene til dette kan være mange, men det 
gis altfor lite oppmerksomhet til at grunnlaget for verdsetting av og mestring i praktiske 
håndverksfag legges tidlig i utdanningsløpet. Holdningene til skolebyråd Ødegaard bygger 
ikke akkurat opp under en slik verdsetting av praktiske håndverksfag, men det får vi håpe at  
kunnskapsminister Halvorsen gjør i den kommende stortingsmeldingen der frafallet på 
yrkesfagene kommer til å stå sentralt. God undervisning forutsetter kompetente lærere. 
Kunst og håndverk er grunnskolens femte største fag, og det er bare på de minste skolene at 
det ikke er store nok stillinger til en faglærer i faget. Disse har undervisningskompetanse fra 
1-10 trinn og burde være en ettertraktet ressurs i grunnskolen. 

 

Evalueringen av Kunnskapsløftet viser også at det yrkesfaglige utdanningsprogrammet 
‘Design og håndverk’ og ‘Studiespesialisering med Formgivingsfag’ (SSP/FO) har fått halvert 
søkertallet etter strukturendringen i Kunnskapsløftet. Halvorsen vet meget godt at 
nedgangen til SSP/FO skyldes at tilbudet ble skjult i strukturen. Denne usynliggjøringen må 
rettes opp ved å la SSP/FO bli et studieforberedende utdanningsprogram på lik linje med 
‘Musikk, dans, drama’. Navnet på programfaget bør reflektere fagene; ‘Design og Arkitektur’ 
og ‘Visuelle kunstfag’. Det er svært beklagelig om departementet møter forslaget om et slikt 
nytt tilbud med argumenter om at det er for få søkere, når det er reformens struktur som er 
årsaken til nedgangen.  
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