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Mange av artiklene i FORMakademisk blir ofte lastet ned og 
sitert. Stipendiater publiserer stadig flere artikler i tidsskriftet 
for sine artikkelbaserte avhandlinger. Vi tror at FORMakademisk 
har bidratt til å gjøre artikkelbaserte doktorgrader innen design 
og designutdanning mulig, og ser dette som en anerkjennelse av 
FORMakademisk. Vi ønsker å opprettholde og ytterligere styrke 
vår posisjon som den fremste publiseringskanal for studenter og 
forskere innen design og designutdanning.

Vi inviterer de mest etablerte forskerne til å publisere i FORM-
akademisk, men vi ønsker samtidig å bidra til å rekruttere yngre 
forskere til å publisere i tidsskriftet for å bidra til å videreutvikle 
forskningsfeltet. I år har vi invitert masterstudenter til å pub-
lisere fra sine masteravhandlinger, sammen med sine veiledere. 
Vi ser dette som viktig for å sikre kvalitet gjennom å bygge en 
‘kritisk masse’ innen vårt forskningsfelt. Den første artikkelen 
som er et resultat av denne invitasjonen, blir publisert i dette 
nummeret.
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Studier av bøker på studentenes pensumlister er en indikator på 
studiets profil og i hvilken grad studiet er forskningsbasert. 
I denne artikkelen har vi fokus på lærebøker i tegning for 
faglærerstudenter i formgiving, kunst og håndverk. Denne 
artikkelen har fokus på en analyse av de lærebøkene som 
ble benyttet ved grunnstudiet i faglærerutdanningen i Oslo 
studieåret 2014/2015 og hvordan kontur og linje blir omtalt 
og knyttet til uttrykk i bøkene (Stavnås, 2015). De fleste av 
disse er oversatte lærebøker med førstegangsutgivelser i 
tidsrommet 1983–1988. Bare én av bøkene, Billedrom av Per 
Rauset (1989), er skrevet av en norsk forfatter. Lærere ved 
faglærer¬utdanningene i Oslo, Notodden og Volda, oppgir at 
de benytter egne kompendier som ikke er utgitt på forlag. Mot 
slutten av artikkelen drøftes hva som kan ligge til grunn for at 
det ikke er utviklet flere norske offentlig tilgjengelige læremidler 
i tegning som holder høgskolenivå.
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Tegning og fagspråk
– et kritisk blikk på lærebøker i tegning som 
benyttes i faglærerutdanning 
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Statens lærer(høg)skole i forming, 
Oslo 1966-1994
- ein utdanningsinstitusjon med samfunns-
ansvar og berekraft i fokus

Denne artikkelen set fokus på utdanningsinstitusjonen Institutt 
for estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus, Noreg frå ca. 
1950 til 1990. Skulen bar namnet Statens lærerskole i forming 
Oslo (SLFO) frå 1966 til 1975, så Statens lærerhøgskole i forming 
Oslo frå 1975 til 1994. Institusjonen hadde eit tydeleg 
lærarfokus samstundes som den dreiv ei utstrakt fagleg opp-
læring, forsøksverksemd og rettleiingsteneste. Tradisjonen med 
kvalitet i val av materiale, i arbeid med teknikk og utførsle stod 
sterkt, men det blei etter kvart lagt større vekt på 
eksperimentering i materiale, med reiskap og teknikkar. 
Studentane blei både oppfordra og utfordra til å vere 
kreative og stole på eigne idear i eksperimenteringa. 
Artikkelen set fokus på endring og opplæring i tekstil i hand-
arbeids-lærarinneutdanninga. Kjeldematerialet er årsmeldingar, 
publiserte tekstar funne i Instituttet si Historiske samling og 
intervju av sju tilsette som arbeidde på skulen i delar av, eller i 
heile tidsperioden. Informantane sine argument og analyse av 
tekstane blir knytt til nyare forsking i Sverige og Noreg. 
Artikkelen viser at institusjonen den gong sto for haldningar som 
ein i dag kallar berekraftige, med solide kvalitetskrav og viste 
dermed eit samfunnsansvar gjennom opplæring og nærings-
retta tiltak.

Internasjonalt fremmes utdanning som et kraftfullt verktøy i den 
omstillingsprosessen som er nødvendig for å kunne redusere 
klimaendringenes skadevirkninger på natur og samfunn. 
Artikkelen utforsker fem tekster om refleksjon (Dewey, Freire, 
Schön, Mezirow og Brookfield) og spør hvordan de kan bidra 
i utdanning av informerte, kritiske og ansvarlige forbrukere. 
På tvers av tekstenes agendaer sees en felles struktur med fire 
faser i beskrivelsene av refleksjon som en spesifikk 
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From Gender-segregated Subjects to 
Multi-material Craft: 
Craft Student Teachers’ Views on the Future of 
the Craft Subject  

This paper describes the views of student teachers of craft 
about the future of craft as a school subject. The study was 
conducted at the University of Turku, Department of Teacher 
Education, in Rauma in 2014. The literature review revealed 
that the subject of craft in Finnish basic education is understood 
as a dialog between the maker and the materials. However, 
teaching and learning craft in schools and in teacher education 
has a strong gender-based tradition. The aim of this study is to 
investigate student teachers’ understanding of craft as a school 
subject in the future and their solutions to teaching craft in 
basic education. The data were collected from essays (N = 20) 
written by student teachers of craft. The essays were analyzed 
qualitatively using content analysis. The results showed that the 
student teachers of craft viewed holistic craft, reflective action 
readiness, entrepreneurial behaviour, multiple skills, the use of 
versatile materials, and craft as sources of pleasure as the main 
solutions for the future of craft as a subject. 

tankeprosess. Tekstene har sin styrke på bevisstgjøring om 
årsaker til og konsekvenser av egen tenkning, men hvordan en 
kommer fra økt forståelse til endret praksis er mindre utdypet. 
Artikkelen foreslår en modell der kritisk refleksjon forenes med 
systemorientert design for å skape læringserfaringer som 
utfordrer til å tenke nytt om forbrukskultur på det personlige og 
samfunnsmessige plan.


