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I slutten av januar var lærerutdannere innen Kunst og håndverk samlet på sin årlige nettverkskonferanse. Denne gangen på Stord. Der har de 
verksteder som vi andre bare kan drømme om. Flott at noen høgskoler holder høyt nivå. Det var også høyt nivå på presentasjonene.  

Når lærerutdannere møtes er det også tid for tilbakeblikk. Nå kan vi le litt av historier om formingsfaget på 1970-tallet. Da hadde læreplanene 
fokus på kreativitet og fritt skapende arbeid uten forankring i håndverk. På Sagene lærerskole krøllet vi papir, som ble malt og hengt opp som 
veggdekorasjon. Den falt ned etter kort tid, og måtte kastes. Som student var jeg svært skuffet over manglende respekt for materialer og hånd-
verkskunnskap. Jeg opplevde at undervisningen sto for en sløsekultur som ikke heller bidro til å fremme kreativ problemløsning. Ikke rart at 
formingsfaget fikk et legitimeringsproblem.

Tankegodset fra formingsperioden (1960-1997) står i kontrast til læreplanene før og etter. Før 1960 sto ferdighet og flid sentralt da fagene het 
Tegning, Håndarbeid og Sløyd. Etter at faget skiftet navn til Kunst og håndverk i 1997 ble oppøving av ferdigheter igjen legitimt. Fagets betyd-
ning ble også satt inn i en samfunnskontekst. Til tross for at ulike perioder har hatt ulikt fokus har den bærende søylen hele tiden vært konkret 
arbeid med materialer i ulike kontekster. Kunst og håndverksfaget er det faget som i dag vektlegger visuell og materiell kultur med tilhørende 
refleksjon om kvalitet og bærekraft. Faget er selve grunnlaget for mange yrkes- og profesjonsutdanninger.

Ludvigsen-utvalget skal snart levere sin rapport om framtidens skole til Kunnskapsdepartementet. Når de bærende søylene i faget skal videre-
utvikles bør miljøperspektivet vektlegges enda mer. Barn og unge bør få videreutvikle sin kreativitet gjennom å lage holdbare produkter som 
ikke bare kastes. Det kan bidra til økt bevissthet om produkters kvalitet og levetid i et miljøperspektiv. Viktig er også elevers evne til å kunne 
kommunisere visuelt, ikke minst fordi fler og fler avgjørelser tas på grunnlag av visuelle representasjoner. En grunnleggende opplæring i tegning 
bør derfor starte tidlig. Håndverk og kreativitet i et bærekraftig perspektiv må fortsatt være bærende søyler i faget Kunst og håndverk.
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