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Organisasjonen Kunst og design i skolen (KDS) spilte en vesentlig rolle forut for opprettelsen av tidsskriftet 
FORMakademisk. I arbeidsprogrammet for 2002-2004 ble behovet for et slikt tidsskrift for første gang artikulert, og 
i 2007 ble Janne Beate Reitan oppfordret til å opprette tidsskriftet. Som styremedlem i KDS var jeg drivende i den 
saken, fordi det var behov for relevant litteratur som kunne gjøre lærerutdanningen forskningsbasert. Men det var 
ikke bare lærerutdanningsinstitusjonene som hadde behov for en vitenskapelig publiseringskanal. Behovet kom også 
fra forskermiljøet ved doktorgradsprogrammet på Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (tidligere Arkitekthøgskolen i 
Oslo). Det var disse to miljøene som dannet FORMakademisk. Tidsskriftet fikk to ben å stå på, og det har vært en stor 
fordel.

Med opprettelsen av FORMakademisk kunne tidsskriftet FORM rendyrke sin profil som et praksisnært tidsskrift for 
lærere. Gode reportasjer fra praksisfeltet har inspirert lærere på ulike måter og bidratt til en positiv utvikling. Men 
fortsatt erfarer jeg at lærere er kritiske til teori, og det er heller ikke entydig hva de legger i ordet. Kanskje knytter de 
teori til lesing av verbaltekst løsrevet fra praktisk arbeid. Også samtidskunsten inneholder ofte uforholdsmessig mye 
forklarende verbaltekst. Men teori kan også bidra til at elevene lykkes i det praktiske arbeidet. Når de arbeider med 
keramikk, er det viktig at leira er ordentlig tørr før den settes i ovnen – hvis ikke sprekker den under brenningen. 
Teorien er forklaringen, og læreren må kunne tilpasse den til situasjonen. Selvfølgelig er lærere mest opptatt av 
fagets praktiske kjerne. Det er allikevel litt trist at noen lærere er så raske til å tolke ord som refleksjon i læreplanen 
som en negativ teoretisering av faget. Refleksjon må selvfølgelig baseres på det praktiske arbeidet.

Jeg roper hurra for 10 år med FORMakademisk og at tidsskriftet har bidratt med forskning som grunnlag for en 
forbedret praksis. Det har også gitt oss i lærerutdanningen mer å velge i når vi setter opp pensumlister for våre 
lærerstudenter. Tidsskriftet er digitalt og kan leses gratis av alle på www.formakademisk.org. Gratulerer til ansvarlig 
redaktør Janne Beate Reitan som har hatt den rollen helt fra starten. Hun har gjort en fantastisk jobb som har gitt 
tidsskriftet anerkjennelse som et av verdens mest innflytelsesrike designtidsskrifter. Jubileet feires med seminaret: 
Kan design redde verden? på Litteraturhuset i Oslo fredag 24. november. Alle er velkommen – og det er gratis.
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