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Jeg er nå i innspurten på arbeidet med en ny og oppdatert versjon av boka Fagdidaktikk for Kunst og håndverk – i går, i dag, i morgen. Den har
solgt så godt at Universitetsforlaget snart er tomme for den versjonen som kom ut i 2009. I en revisjon må det gjøres valg som gjør at boka skal
fungere både for lærerstudenter som tar 30 studiepoeng og for de som tar mer. Hvor mye mer plass skal metode, vurdering og estetikk få? Og
hvor mye mer plass skal jeg gi til konkrete eksempler som knytter teori og praksis enda bedre sammen? Boka skal jo ikke bli altfor omfattende.

Det er da jeg er glad for å kunne bruke konkrete eksempler fra tidsskriftet FORM og for å kunne vise til oppdatert forskning innen fagfeltet.
Jeg kan henvise til Marte Sørebø Gulliksen for de som vil vite mer om alle de komplekse valgene en lærer står overfor. Jeg kan henvise til Eva
Lutnæs for de som vil sette seg enda bedre inn i vurderingsproblematikk og jeg kan henvise til Ingvild Digranes for de som vil lese mer om
utfordringene knyttet til Den Kulturelle Skolesekken (DKS). Det ligger også mye interessant fagstoff i mange masteroppgaver. Kanskje enda
viktigere er det å vise til at selv om faget Kunst og håndverk bærer i seg et stort tverrfaglig potensiale, så kan det aldri minimeres til å være en
metode for andre fag. Vi vet for eksempel at elever tegner mye i tverrfaglige sammenhenger på de lavere trinn i grunnskolen, men det hører
til sjeldenhetene at de har fått opplæring i tegning og visualisering. For å kunne utvikle visuell kompetanse og evnen til å visualisere komplekse
løsninger, så må elevene trene på nettopp det, og det tar tid.

Miljøprofilen i faget Kunst og håndverk skal fremdeles være en rød tråd i boka. Denne gangen kan jeg også referere til forskere ved NTNU i 
Trondheim som gjennom store ana-lyseprogrammer har påvist det vi lenge har antydet, nemlig at det er vestens store forbruk av varer som er 
det store miljøproblemet i et globalt perspektiv (Ivanova et.al 2015). Direkte utslipp fra bilkjøring og oppvarming av boliger utgjør 20 % av våre 
karbonutslipp, mens 80 % av virkningene som forbrukerne er ansvarlige for er sekundære miljøeffekter fra produksjon av varer som vi kjøper. Å 
ta vare på, vedlikeholde og reparere tingene vi har fremfor å kjøpe nytt, er derfor et avgjørende bidrag til et bedre miljø. I faget Kunst og hånd-
verk lærer elevene om kvalitet og materialitet i et slikt perspektiv. Der lærer de også å bli kreative slik at de kan bidra til tverrfaglig utvikling av 
enda bedre produkter for framtiden. På den måten kan teori bidra til forbedret praksis.
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