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Sterk selvtillit på fagfeltets vegne 
 

 

Den 7. mars ble den årlige konferansen for lærere i Kunst og håndverk avholdt på Høgskolen 
i Oslo og Akershus. Professor Sten Ludvigsen, leder av Ludvigsen-utvalget, holdt 
åpningsforedraget og han startet sitt innlegg med en refleksjon over møtet: «Hvorfor 
kunstfag i skolen?» som ble avholdt på Litteraturhuset kvelden før. Han skjønte ikke hvorfor 
lærere i kunstfag hadde så lav selvtillit på fagfeltets vegne. Det får meg til å spørre; hva er 
det som er grunnen til at fagfeltet formidler så lav selvtillit? 

 

I omtalen av møtet på Litteraturhuset løfter Marianne Ruud i Utdanning fram spørsmålet om 
kunstfagene er middel eller mål i seg selv. Her rører Ruud ved noe av kjernen i debatten. 
Rapportene til Anne Bamford har fått stor medieomtale blant annet fordi kunstfagenes 
instrumentelle side blir løftet fram. Det påstås at elevene blir flinkere i for eksempel 
matematikk om de også har god kunstundervisning. Med fokus på en slik argumentasjon 
reduseres kunstfagene til å bli et middel til å oppnå kompetanse i andre fag. Som en kontrast 
til dette fremheves kunstfagene som viktige for sin egen skyld. Jeg oppfatter begge disse 
argumentasjonsrekkene som lite offensive og lite framtidsrettet.  

 

I fagdidaktikken står spørsmålet om «hvorfor» et fag er viktig for kommende generasjoners 
kompetanse helt sentralt. I en slik diskusjon må man ikke glemme at det fagfeltet som 
omfatter Kunst og håndverk i grunnskolen og Formgivingsfag i den videregående 
opplæringen er tverrfaglige på den måten at kunsten settes inn i en samfunnskontekst. Det 
betyr at kunsten er en integrert del av et fagfelt der visualisering, materialkompetanse, 
forbrukerlære, teknologi, håndverk, innovasjon, entreprenørskap, kommunikasjon og 
kreativitet spiller en stor rolle for å utvikle kompetanse for morgendagen.  

 
I det brede faget Kunst og håndverk kan vi kombinere det beste fra kunsten og det beste fra 
håndverket for å fremme design for en bærekraftig framtid. Om vi framhever dette er det 
lett å ha stor selvtillit på fagfeltets vegne inn i framtidas skole fordi det fremmer kommende 
generasjoners visuelle og materielle kompetanse.  
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