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Endelig har Kunnskapsminister Kristin Halvorsen hørt våre krav om at Formgivingsfag i den 

videregående opplæringen må bli mer synlig. I Stortingsmeldingen om Kunnskapsløftet som 

kom 15. mars 2013 foreslår hun at Formgivingsfag blir et eget studieforberedende 

utdanningsprogram. Flott! Halvorsens nye satsning på Formgivingsfag bør være et godt 

argument for å opprettholde så mange som mulig av de tilbudene vi har i dag.  Dersom 

fagfeltet opptrer samlet utad er det store muligheter for at forslaget til Halvorsen får støtte i 

Stortinget og dermed blir realisert.  Det hadde elevene fortjent! 

 

Men Stortingsmeldingen omhandler ikke bare videregående opplæring. Den omhandler også 

grunnskolen. På seminaret «Kunst og kultur for barn og unge» i Kunnskapsdepartementet 

den 28. februar fikk Halvorsen klar melding av Ingvild Digranes om at kvalitet på 

undervisningen i Kunst og håndverk forutsetter kvalifiserte lærere også på de laveste 

trinnene. Alle innleggene fra seminaret kan ses og høres på Kunnskapsdepartementets 

nettside.  

 

Den 4. mars fikk Kulturminister Hadia Tajik overrakt Kulturutredningen 2014 (NOU 2013:4) 

fra utredningens leder; Anne Enger. Utredningen legger vekt på kulturens rolle i byggingen 

av demokrati, rettferdighet og mangfold. I den sammenhengen fremheves lokal kultur og 

grunnskolen som en viktig kulturell institusjon.  Når utredningen skal foreslå tiltak for å 

styrke den lokale kulturen får dessverre grunnskolen ingen plass. Her må de to ministrene 

snakke sammen så de ikke spilles ut mot hverandre. Styrking av kvaliteten på undervisningen 

i Kunst og håndverk gjennom ansettelse av faglærere imøtekommer den langsiktighet som 

Rokkansenterets utredning (2012) om Den kulturelle Skolesekken (DKS) etterlyser. Korte 

kunstneropptredner er vel og bra, men kulturelle verdier bygges over tid i den obligatoriske 

grunnskolen der alle elever møtes hver dag.  

Jeg regner med at Kristin Halvorsen og Hadia Tajik snakker godt med hverandre og forventer 

at de tiltak som blir iverksatt styrker kvaliteten på kultur også i grunnskolen. Halvorsen rår 

over retningslinjer for ansettelse og hun kan vise til Kulturutredningen 2014 for å heve 

kravene for å undervise i Kunst og håndverk.  Faglærere i Formgiving, kunst og håndverk 

finnes – og de vil ha jobb! 

 

Liv Merete Nielsen 

Professor 



Høgskolen i Oslo og Akershus 

 

 

 


