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Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen 
 
Kunst og design i skolen er en interesseorganisasjon for formgiving, kunst og håndverk i skole og 

utdanning. Organisasjonen gir ut tidsskriftet FORM. Kunst og design i skolen er medlem i 

Samarbeidsforum for estetiske fag (SEF). 

Kunst og design i skolen er spesielt opptatt av spørsmål knytte til det praktisk-estetiske området. Et 

av de spørsmål vi ønsker å løfte frem spesielt  

Kunst og design i skolen mener at visuell kompetanse må komme tydeligere frem i Overordnet del 

– verdier og prinsipper.   

Informasjonen vi i dag forholder oss til er mer sammensatt og komplisert og har større omfang enn 

noen gang tidligere. Barn, unge og voksnes hverdag er full av visuelle inntrykk og uttrykk som leses 

og tolkes på ulike nivåer. Det brukes stadig mer bilder, tegn og symboler som 

kommunikasjonsmiddel, det være seg multimodale tekster, innen markedsføring, infografikk og 

nettsider for å nevne noe.  

 

Kunst og design i skolen mener at visuell kompetanse må komme tydeligere frem i de tre tverrfaglige 

temaene; folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling:  

 

Stadig flere avgjørelser blir tatt på bakgrunn av visuelle representasjoner. Visuell kompetanse 

kvalifiserer for deltakelse i demokratiske prosesser, for utvikling av vårt miljø og vår kultur i 

framtiden, og er grunnleggende for orientering og forståelse i informasjonssamfunnet.   

 

Kunst og design i skolen mener at visuell kompetanse må komme tydeligere frem i beskrivelsene av de 

grunnleggende ferdighetene: 

 

I dagens beskrivelse av de grunnleggende ferdighetene å lese og å skrive inkluderes visuell 

kompetanse, men i begrenset grad. Visuell kompetanse kommer tydeligst frem i beskrivelsen av de 

grunnleggende ferdighetene i faget kunst og håndverk. Vi mener at visuell kompetanse må komme 

langt tydeligere frem i beskrivelsen av de grunnleggende ferdighetene også  i andre fag, der hvor det 

er relevant. Et eksempel; I læreplanen til faget norsk brukes begrepet uttrykk, men dette knyttes 

altfor ensidig til teksters innhold, og utelukker de visuelle sidene ved skriftmediet. Også for å kunne 

tolke og selv produsere multimodale tekster er visuell kompetanse nødvendig.  

 



 

Å kunne utnytte informasjonstilgangen eller å kunne gi skikkelig informasjon og å kunne avsløre 

visuell  retorikk  handler om visuell kompetanse; om layout, komposisjon, om bruk av farger og 

symboler, om å strukturere innhold som tekst, lyd og bilde. Visuell kompetanse inkluderer kjennskap 

til formale virkemidler i en kommunikativ sammenheng, samt å kunne anvende kunnskapene 

samtidig som ferdigheter øves opp. Å arbeide med det visuelle språket på tvers av fag er nødvendig 

for å styrke elevens evne til å kunne lese og tolke andre sine visuelle representasjoner, men også for 

selv å være i stand til å lage visuelle uttrykk som samsvarer med det en ønsker å formidle.  

 

Tegning er en ferdighet som er tilknyttet innholdet i begrepet visuell kompetanse. I en visualiserings- 

og ideutviklingsprosess må elevene kunne bruke skisser og tegning. Det å visualisere en ide, noe som 

enda ikke finnes, kan bare gjøres i en tegneprosess, enten den er digital eller analog. Ord kan ikke 

erstatte dette.  
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