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Design og håndverk – på historiens skraphaug

Utdanningsdirektoratet har på vegne av Kunnskapsdepartementet sendt ut «forslag til endringer i den yrkesfaglige 
tilbudsstrukturen» på høring. Fristen for å svare er 12. september. For vårt fagfelt er det først og fremst endringer 
innen det som på videregående skole i dag heter design og håndverk vi er opptatt av.

Her foreslås det å dele det eksisterende utdanningsprogrammet i to nye utdanningsprogram, et for tradisjonshånd-
verk (for de små og verneverdige håndverksfagene), og et for design. Utdanningsprogrammet for design foreslås skal 
føre frem til programområdene Vg2 frisør, blomsterdekorering, interiør og utstillingsdesign, og medieproduksjon. Når 
det gjelder den foreslåtte studieretningen for design, ser det ut til at de vi har snakket med ute på noen av skolene er 
fornøyd. Oppfatningen er at det er bra å gjøre førsteåret noe «smalere», men samtidig gi elevene mulighet for å velge 
mellom flere alternativ 2. året. Elevene skal havne på rett plass.

Forslaget til studieretning for tradisjonshåndverk byr på noen utfordringer. En av dem er kjole og draktfaget som kan 
komme til å bli «tilslørt» i strukturen hvis det legges inn under tradisjonshåndverk, særlig for de som ønsker seg i 
retning Haute couture. Forslaget om å legge ned industriell tekstilproduksjon kan også virke lite gjennomtenkt, det 
samme med forslaget om å legge ned industriell møbelproduksjon. Flere og flere bedrifter vurderer å flytte produks-
jonen hjem til Norge igjen i løpet av ikke altfor mange år – da er tilgang til fagarbeidere avgjørende.

Høringen spør også om muligheten for å legge møbelsnekker og trebåtbygger inn under bygg og anlegg – dette har vi 
skrevet om tidligere, og vi er like skeptiske nå. Små fag (som for eksempel treskjærer) blir også satt under press.

Til slutt et lite sukk: det har i mange år vært pekt på at det har vært utfordrende for både elever, foreldre og 
(dessverre også for rådgiverne) å se forskjell på formgivingsfag og design og håndverk. Det kan fort bli slik at den 
forvirringen ikke blir mindre hvis vi nå får to utdanningsprogram som har design i navnet, et som heter kunst, design 
og arkitektur og et som heter design.
 
Men, uansett hva som blir resultatet av endringene i den yrkesfaglige tilbudsstrukturen vil det være nødvendig og 
viktig å skape grunnlag for alternative utdanningsveier, og å utvikle samarbeid med næringslivet.

Bli med å ha synspunkter og kjør debatt – facebook er stedet!

Lennart Johansson
Daglig leder i Kunst og design i skolen.

 form 3 / 2017   21


