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Forskning for forbedret praksis 

 

Jeg deler mange læreres frykt for at det praktisk skapende arbeidet kan bli nedprioritert i 
faget Kunst og håndverk i grunnskolen eller Formgivingsfag i den videregående skole. 
Læreplanene legger imidlertid opp til praktisk skapende arbeid – så frykten må komme fra 
andre kilder enn læreplanene.   

 

Noen har hevdet at økt forskning innen formgiving, kunst og håndverk bidrar til teoretisering 
av praksis. Det er en myte. I de senere årene har både masteroppgaver og 
doktoravhandlinger innen vårt fagfelt hatt motsatt virkning – de har bidratt til å forbedre 
praksis. Det gjelder spesielt de doktoravhandlingene som er skrevet av lærere innen 
formgiving, kunst og håndverk som: Marte Gulliksen (2006), Janne Reitan (2007), Berit 
Ingebrethsen (2008), Ingvild Digranes (2009), Karen Brænne (2009), Nina Scott Frisch (2010), 
Laila Belinda Fauske (2010), Eva Lutnæs (2011), Biljana Fredriksen (2011), Mari Rorgemoen 
(2012), Torunn Dagsland Paulsen (2013) og Birte Brekketo (2013). De har alle et 
innsideperspektiv til undervisning innen fagfeltet. 

 

Av disse vil jeg spesielt trekke fram avhandlingen: Standpunktvurdering i grunnskolefaget 
Kunst og håndverk. Læreres forhandlingsrepertoar skrevet av Eva Lutnæs (2011). Hun har 
undersøkt hvordan lærere forhandler når de setter standpunktkarakterer i Kunst og 
håndverk og hun drøfter hvordan de forholder seg til kopi, originalitet, verbalitet og 
visualitet. Ikkje mange leser lange avhandlinger, derfor har Lutnæs også lagt stor vekt på å 
skrive artikler og innlede på kurs og konferanser om vurderingsproblematikk. Hun har også 
deltatt i utviklingen av Oslo Kommunes veiledningshefte: Vurdering i kunst og håndverk på 
ungdomstrinnet.  

 

I tillegg til de doktoravhandlingene som er nevnt ovenfor, er det ca. 15 doktorander innen 
formgiving, kunst og håndverk som forventes disputere i løpet av de kommende fire år. Og 
fler kommer. Dette er et forskningsfelt i vekst med røtter tilbake til oppstarten av hovedfag i 
Forming i 1976. Da Jorunn Spord Borgen tok doktorgrad i 1998 banet hun vei for oss andre. 
Tidsskriftet FORMakademisk (nivå1) ble opprettet i 2008 med Janne Reitan som redaktør og 
fagmiljøet deltar i og organiserer internasjonale konferanser. Dette viser at vi praktikere er 
godt i gang med å forske innen praktisk-estetiske fag. På den måten styrkes også praksis. 
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