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Meninger

Som engasjerte lærere i kunst og håndverk forvalter vi et fag med 
et enormt potensiale - både i seg selv og i skolens overordnede 
dannings- og opplæringsprosjekt. På sitt beste er det et fag der 
barna lærer å uttrykke seg visuelt gjennom ulike medier, der de får 
utvikle sine kognitive og kreative evner i problemløsning i materi-
aler og der de utvikler utholdenhet til å jobbe målrettet over tid.

Kunst og håndverk er et fag som plasserer seg midt i selve navet 
i skolen som utdanningsarena – der kunnskaper og ferdigheter i 
ulike fag kan settes i spill i skapende prosesser som omfatter ma-
terialer og verktøy, praktisk problemløsing, bruksform og visuelle 
uttrykk. Samtidig må vi passe på så fagets potensiale som flerfaglig 
arena ikke gjør at det diffunderer ut i det tverrfaglige og kun blir 
definert og legitimert på det fagovergripende, allmenndidaktiske 
nivået i skolen. Det som er kunst- og håndverksfagets styrke er på 
mange måter dets egen fiende i møte med 21st Century Skills. I 
norsk kontekst er disse ferdighetene beskrevet som fagovergrip-
ende kompetanser av Ludviksen-utvalget, og definert som fag- og 
kontekstuavhengige ferdigheter som kan tas i bruk til å løse prob-
lemer man tenker seg samfunnet og individet blir stilt ovenfor i 
de kommende tiårene. Det kan synes som om veien er kort fra 
kunst og håndverksfagets tradisjon for kreativitet og problemløs-
ing i materialer til å definere faget som kreativ og problemløsende 
aktivitet i et hvert materiale, der selve materialene og teknikkene 
er underordnet det kreative og innovative. Problemet med en slik 
tilnærming er at kreativ problemløsing i materialer forutsetter en 
solid forankring i materialene og teknikkene. 

Kunst og håndverk er et fag med lange røtter. Samtidig er det 
ungt og søkende, noe den planvise utskiftingen av hovedområder 
vitner om. Faget eier ikke alene kreativiteten eller teknologien, 
det eier heller ikke designområdet eller kunsten. Dette er temaer 
og kunnskapsområder de fleste skolefagene forholder seg til. Det 
vi eier er en spesiell posisjon til disse og andre områder. Det er i 
aktiviteten, kunnskapen og ferdighetene knyttet til verkstedene, 
verktøyene, objektene og materialene faget skiller seg tydelig fra 
de andre fagene og det er der vi må forankre våre faglige søyler.  

Den eneste måten å utløse fagets potensiale i det fagovergripende 
er altså å forankre det solid i materialene og objektene. Det er 
i og med solid kunnskap og ferdigheter i det å frembringe ideer 
og omsette dem i fysisk form faget har sin rolle i skolen. Dermed 
mener jeg fagmiljøet bør se på det å definere klare faglige søyler 
som er godt plantet i det konkrete – materialene, objektene og 
teknikkene, som den aller viktigste oppgaven nå. Dersom disse 
søylene fortsetter å endres fra plan til plan viser dette tilbake til 
en egentlig forankring i det fagovergripende og faget opphører å 
være et fag.

Kjetil Sømoe
Høgskolelektor i kunst og håndverk ved Høgskolen Stord/
Haugesund
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