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Design og arkitektur i valgkampen? 

 

Det kan være mange grunner til at politikerne ikke har klart å fatte vedtak om et nytt 
Munch-museum. Men det er påfallende ofte at saker knyttet til kunst, design og arkitektur 
fører til strid om hvem som har kompetanse til å bestemme. Grunnlaget for slike strider 
opprettholdes dersom kompetansen innen kunst, design og arkitektur forblir hos en liten 
elite, selvoppnevnt eller institusjonalisert. Noen har selvfølgelig interesse av at det forblir 
slik.  

 

Men den norske læreplanen, både den generelle og den i Kunst og håndverk, er utviklet med 
tanke på det motsatte. Den etterstreber å kvalifisere barn og unge til å ta del i utviklingen av 
sine omgivelser – både det helt nære og i det offentlige rom. Vi er i behov av kreativitet for å 
løse samfunnsmessige utfordringer, og verdsetting er viktig for et godt liv. Den amerikanske 
professoren Camille Paglia ble i et intervju spurt om hvor man finner de mest kreative 
tendensene i dag ”- innen industridesign, kunsthåndverk og arkitektur”, svarte hun 
(Aftenposten 26.01.13). Jeg tror hun er inne på noe viktig. 

 

I september 2013 er det Stortingsvalg. De to største partiene; Høyre og Arbeiderpartiet, har 
begge signalisert at kvalitet i norsk skole vil stå sentralt. Nå har politikerne sjansen til å 
”fram-snakke” gode rammer for de gode intensjonene som ligger for grunnskolefaget Kunst 
og håndverk. Barn og unge utvikler sine ideer og verdier oftere gjennom forbilder enn 
gjennom verbal tekst. Debatten om skolen må derfor ikke bare handle om å lese, skrive og 
regne. Den bør handle om det innhold som setter eleven i stand til å delta i demokratisk 
utforming av våre omgivelser og til å ta selvstendige valg i et bærekraftig perspektiv.  

 

Vi som er opptatt av den allmenndannende fellesskolen er ikke bortskjemt med støtte fra 
utøvende kunstnere, designere og arkitekter. Et unntak var i 1994 da hele 35 organisasjoner 
og utdanninger innen kunst, design og arkitektur sto sammen om å kreve studiekompetanse 
for elever som tok Tegning, form og farge i den videregående skolen. Da vant vi fram. 
Mediene har dessverre hatt få oppslag om opplæring innen design og arkitektur. I 
valgkampen hadde det vært flott om mediene kunne fokusere på gode rammer for utvikling 
av elevenes grunnleggende kompetanse innen design og arkitektur. Da kan vi kanskje om 30 
år ha en generasjon som er i stand til å skape og kreve gode miljøløsninger.   
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