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 Kjedsomheten eller troen 
på en kreativ framtid for 
unge mennesker

Kunst og håndverk er grunnskolens femte største 
fag målt i antall timer. Tunge aktører som NHO og 
LO har stilt krav om å styrke de praktiske fagene 
norsk skole. Disse holdningene ser ut til å vinne 
gehør også i korridorene i Kunnskapsdepartemen-
tet. Ungdomsskolemeldingen med framvekst av 
opptil 12 valgfag hvor innholdet i de fleste av disse 
kan spores tilbake til kunst og håndverk tyder på 
dette. Estetiske læreprosesser, praktisk arbeid og 
det å tenke en arbeidsprosess fram til et produkt 
som skal ha en hensikt er egenskaper det moderne 
samfunn trenger.

Vår moderne virkelighet består ikke bare av abstrakt tenkning, men 
av konkreter og gjenstander hvor enn vi beveger oss. Norge trenger 
ingeniører, designere, arkitekter og lærere som kan legge til rette 
for produksjon og produktutvikling. Kunst og håndverksfaget kan 
være innovativt og trene elevene i å operasjonalisere sin hverdag. 
Ikke bare i forhold til å tenke romlig, men også i forhold til å legge 
til rette for gode arbeidsprosesser. Det moderne samfunnet etterspør 
fleksible, ressurssterke, idérike og mangfoldige mennesker. Men-
nesket må kunne tenke flere trekk fremover. Dette gjelder alt fra 
dagligdagse situasjoner som å sette på kaffetrakteren om morgenen 
til omfattende oppgaver som å konstruere en ”Hardangerbro”. 

I skolefaget blir elevene konfrontert med kropp, materialer, verktøy 
og produkter. De må forholde seg til både det private og offentlige 
rom og den interaksjonen som oppstår når de befinner seg i dette 
spenningsfeltet. Nyere forskning peker på at relasjonen utløser 
synergieffekter i forhold til bevissthetsdanning og læring generelt 
og utvikler evnen til å forstå tredimensjonal form spesielt. Forsk-
inga viser at faget både er et metodefag som kan legge til rette for 
bedre karakterer i norsk og matematikk, og kan samtidig utvikle 
grunnleggende ferdighet innen bevegelse, prosesstenkning og krea-
tivitetstenkning. Ikke rart Finland har flest timer og de mest kom-
petente lærerne av alle de europeiske landene i grunnskolen i disse 
fagene. Kompetente lærere forbereder sine elever til å mestre alt fra 
digital programvare til sveising og trekonstruksjon. Faget kunst og 
håndverk har mange muligheter forutsatt sterk fagkompetanse hos 
lærerne. Dersom de ikke er kompetente derimot blir det bare ”rør” 
på sløydsalene, tegneverkstedet, datalabbene og håndarbeidssal-
ene. I disse dager venter vi spent på offentliggjøringen av professor 
Anne Bamfords forskningsrapport om skoler i Norge - om de es-
tetiske fagene, elevene, lærerne, kjedsomheten og mulighetene for 
en kreativ framtid for unge mennesker. Det er på tide at tilstanden 
for elevene, skolen og fagene blir debattert på en god måte, slik 
at det kan komme barna som er vår framtid til gode. Vi kan ikke 
lenger oppbevare barna våre i institusjoner som ikke tar det ”hele” 
mennesket på alvor.

Kunnskapsdepartementet har gjennom Utdanningsdirektoratet 
lagt til rette for videreutdanning i skolefagene, deriblant Kunst 
og håndverk. Nå er det opp til skoleeier og rektorene å få lærerne 
på kurs slik at flere skoler sikrer seg kompetente lærere som kan 
være med å gjøre elever i Norge til gangs menneske. Samfunnet 
er tjent med elever med motoriske ferdigheter, som kan arbeide i 
materialer og har utviklet en faglig innsikt for innovasjonstenking, 
design, arkitektur, kunst og entreprenørskapsvirksomhet. 

5. mars arrangerer Høgskolen i Telemark, Høgskolen i Volda og 
Høgskolen i Oslo og Akershus samt Universitetet i Nordland, 
Kunst og Håndverkskonferansen 2012 i forbindelse med Komp-
etanse for kvalitet. Der vil temaene nevnt ovenfor bli diskutert 
videre. Innlegg blir blant annet ved professor Anne Bamford. Se 
annonse bakerst i bladet.
 

  Av Jostein Sandven, Instituttleder på Høgskolen i Telemark

Se annonse bakerst i bladet.

Professor Anne Bamford (t. v.) takkes av høgskolelektor Liv Klakegg  
Dahlin for sitt foredrag på fjorårets konferanse om kunst og håndverksfaget 
i DogA. Konfeansen  var arrangert av høgskolene i Oslo og Telemark.

Jostein Sandven


