
FORM 1 - 2012  27

To nye disputaser 
innen kunst- og designdidaktikk

Biljana C. Fredriksen
Tittelen på avhandlingen til Biljana C. Fredriksen er: ”Negotiating 
Grasp. Embodied Experience with Three-dimensional Materials 
and the Negotiation of Meaning in Early Childhood Education”. 
Hun har undersøkt 3-5 åringers undersøkende lek med tredimen-
sjonale materialer som sand, leire, tre, og ull i en norsk barnehage. 
Studien bidrar til å forstå barns helhetlige læringsstrategier. Den 
definerer treåringenes kompetanser og eksemplifiserer forholdet 
mellom estetiske erfaringer og “fantasidreven kognisjon”. Selv 
om avhandlingen promoterer et helhetlig syn på læring/menings-
forhandling, problematiserer den også forholdet mellom kroppslig 
og verbalspråklig viten. Avhandlingen bidrar til debatten om kval-
itet i barnehagen og skolen. 

Biljana C. Fredriksen (1969) har faglærerutdanning og mastergrad 
i Formgiving, kunst og håndverk fra Høgskolen i Oslo. Hun har 
undervist ved førskolelærer- og lærerutdanningen ved Høgskolen i 
Vestfold siden 1998. 

Hele avhandlingen kan lastes ned fra:
http://www.aho.no/PageFiles/1752/FREDRIKSEN_dissertation_
NegotiatingGrasp.pdf

Nå er det enda to lærere i Kunst og håndverk som har tatt det store skrittet og gjennomført en doktor-
gradsdisputas og dermed kvalifisert seg som profesjonsforskere innen kunst- og designdidaktikk. Biljana 
C. Fredriksen disputerte med en avhandling om 3-5 åringers undersøkende lek med tredimensjonale ma-
terialer i november. Eva Lutnæs disputerte i desember med en avhandling om hvordan lærere i Kunst 
og håndverk forhandler om standpunktvurdering.  Begge disputasene er gjennomført på Arkitektur- og 
designhøgskolen i Oslo. Vi gratulerer!

Eva Lutnæs
Tittelen på avhandlingen til Eva Lutnæs er: ”Standpunktvurdering 
i grunnskolefaget Kunst og håndverk. Læreres forhandlingsrep-
ertoar”.  Hun har fulgt to lærerteam på ungdomstrinnet i proses-
sen frem mot fastsettelse av standpunktkarakterer i faget Kunst og 
håndverk. Et sentralt spørsmål er hvilket repertoar lærerne anv-
ender i legitimeringen av elevenes standpunkt-karakterer. Gjennom 
en studie av fagdidaktiske tekster fra 1930-tallet og frem til i dag 
utvikles fire diakrone perspektiver på vurdering av elevarbeider 
i faget. De brukes som ramme når lærernes standpunktvurdering 
spores bakover i faghistorien. Målet med doktorgradsavhandlingen 
er å bidra til å videreutvikle det fagdidaktiske språket – et grunnlag 
for handling og reflekterte valg ved vurdering av elevarbeider i 
faget Kunst og håndverk. 

Eva Lutnæs (1980) er utdannet faglærer og har mastergrad i form-
giving, kunst og håndverk fra Høgskolen i Oslo. Som doktor-
gradsstipendiat har Lutnæs vært ansatt ved Høgskolen i Oslo. 

Hele avhandlingen kan lastes ned fra:
http://www.aho.no/PageFiles/1752/Standpunktvurdering%20
i%20grunnskolefaget%20Kunst%20og%20h%C3%A5ndverk%20
%E2%80%93%20l%C3%A6reres%20forhandlingsrepertoar_lev-
ert%20til%20AHO.pdf
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Biljana C. Fredriksen disputerte med en avhandling om 3-5åringers under-
søkende lek med tredimensjonale materialer.

Eva Lutnæs disputerte i desember med en avhandling om hvordan lærere i 
Kunst og håndverk forhandler om standpunktvurdering. 
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