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Ikke sjelden kommer jeg opp i diskusjoner om hva studentene bør kunne før de starter på 
høgskolestudier innen kunst- og designfeltet. Diskusjonene starter gjerne med en bekymring 
over at studentene ikke behersker grunnleggende ferdigheter. Spørsmålet er hvordan man 
møter en slik situasjon. Skal nivået på profesjonsutdanningen senkes, eller må man 
akseptere at noen studenter faller fra for å opprettholde et høgskolenivå? 

 

Gjennom slike diskusjoner blir hele utdanningsløpet – fra barnehage til høyere utdanning –
belyst. Hvor er det svakeste leddet? Ligger det i grunnskolen eller i den videregående opp-
læringen? Ligger problemene i læreplanene eller i skoleledernes ansettelsespolitikk? Eller er 
det rett og slett etterdønningene av den lettvinte formingsideologien som har hatt 
innvirkning på utdanningspraksisen?  

En viktig forutsetning for å forbedre et utdanningsløp er kjennskap til de utfordringene som 
lærerne står overfor i praksis. Eva Lutnæs har bidratt til dette i sin ferske doktoravhandling; 
”Standpunktvurdering i grunnskolefaget Kunst og håndverk. Læreres forhandlingsrepertoar” 
(2011). Gjennom å studere lærernes argumentasjon knyttet til standpunktvurdering har 
Lutnæs avdekket noen tendenser som mange lærere ganske sikkert vil kjenne igjen. Hennes 
drøftinger er også knyttet til hvordan ulike ideer om fagets innhold har forandret seg over 
tid.  

Samarbeid mellom høyskoler som tilbyr utdanning innen kunst- og designfeltet er også viktig 
for å skape en god helhet. Med utgangspunkt i Norsk Forms ”Nettverk for bedre design-
undervisning” har forskere fra flere institusjoner (Høgskolen i Oslo og Akershus, Høgskolen i 
Telemark, Høgskolen i Volda, Universitetet i Oslo, og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo) 
samlet seg i et forskningsprosjekt som blant annet undersøker innholdet i utdanningene og 
overgangen mellom utdanningsnivåene. Prosjektet har tittelen: “DESIGN LITERACY – from 
primary education to university level.”  

 

De første resultatene fra dette prosjektet forventes å bli presentert på den internasjonale 
konferansen ”Making, Materiality and Knowledge” som Høgskolen i Telemark arrangerer 24-
27. september 2012. Er du interessert i materialitet, kunnskap og det skapende – hold av 
datoene og møt engasjerte fagfolk fra hele verden på Notodden.  
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