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Nå er det mange som jobber med høringsuttalelser til NOU 2015:8 Fremtidens skole – fornyelse av fag og kompetanser som Ludvigsen-utvalget 
leverte til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen 15. juni 2015. Noen faremomenter ser heldigvis ut til å være avverget; det er ingenting i 
utredningen som tyder på at faget Kunst og håndverk skal presses inn under et felles kunstfag. Tvert imot er dybdelæring, kreativitet og kvalitet 
verdier som gjennomsyrer hele utredningen. Dette er verdier som står sentralt i arbeid med håndverk og som korresponderer med utviklingen 
av kvalitet i bred forstand (Sennett, 2009). Slik håndverkskompetanse danner grunnlag for innovasjon og design i et bærekraftig perspektiv. 
 
Men, NOUen er ikke god nok på bærekraft. Den nevner riktignok at bærekraftig utvikling skal være en av tre flerfaglige temaer (s. 49). Men når 
den skal beskrive hvilke fag som skal ta ansvar for bærekraftig utvikling i undervisningen er det naturfagene og samfunnsfagene som framheves 
(s. 50). Hvorfor er ikke de praktiske fagene: Kunst og håndverk og Mat og helse også nevnt som sentrale? Det er i disse fagene bærekraftig hold-
ning og kompetanse utvikles i praksis. Alle spiser mat hver dag. Hva vi, som konsumenter, velger å kjøpe påvirker hvilken retning matproduks-
jonen tar. Vårt valg av forbruksvarer påvirker ressurssituasjonen i verden. Altfor mange av de produktene som selges i dag har kort levetid. Det 
kan være klær, mobiltelefoner eller møbler. Det er sløseri med ressurser når varer produseres med en tiltenkt kort levetid for at salget skal øke. 
Slikt sløseri bygger på det motsatte av håndverkskunnskap. Elevenes refleksjoner om materialer, ressurser og tilblivelse er helt sentrale pers-
pektiver på bærekraft i disse fagene. Så hvorfor nevnes de ikke?

NOUen er heller ikke god nok når det kommer til betydningen av visuell kommunikasjon. En av de overordnede kompetansene i framtidens 
skole er: - å kunne kommunisere, samhandle og delta (s. 22). Kommunikasjon er viktig, men ordet visuell er ikke nevnt en eneste gang i utred-
ningen. Riktignok nevnes sammensatte tekster, digitale ferdigheter og ulike medier, men fordi verdier og holdninger svært ofte kommuniseres 
visuelt, burde en utredning om framtidens skole kunne koste på seg å nevne visuell kommunikasjon. Det er gjennom det visuelle at helt unge 
barns verdier og holdninger påvirkes. Elevene må utvikle sin visuelle kompetanse slik at de selv kan bli gode til å kommunisere visuelt. Det er 
kompetanse for framtiden. 

Faget Kunst og håndverk er blant de fagene som stadig fornyer seg og som allerede har tatt framtidens utfordringer på alvor. Med det beste fra 
kunsten og det beste fra håndverket har faget Kunst og håndverk potensiale til å bli en enda viktigere pådriver for god og bærekraftig design for 
framtiden. Med skolen som en tydelig fellesarena, der barn og unge samhandler og lærer, er dette fullt mulig.
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