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Originalitetspress 
I 2001 skrev professor Jan Michl artikkelen Å se design som redesign, der han hevdet at det store 
originalitetspresset som designstudenter ble utsatt, var et hinder for deres utvikling. Michl skrev at ved å 
erkjenne at design bygger på tidligere designeres arbeid, og dermed er redesign, så ville det frigjøre 
studentenes arbeid med design fremfor å hemme.  
 
Samme år skrev Karen Brænne sin hovedfagsoppgave (tilsvarer dagens masteravhandling) om en liknende 
problematikk. Med tittelen Upåverka? Læraren sin bruk av eigen estetisk produksjon i undervisning, satt 
hun søkelys på hvordan lærere i grunnskolen forholdt seg til å vise fram egne arbeider for elevene. Noen 
lærere var kritiske til dette fordi det kunne påvirke elevenes arbeid på en uheldig måte. De var 
representanter for de holdningene som Michl kritiserte i sin artikkel. I 2011 fulgte Nina Scott Frisch opp 
noe av den samme problematikken ved å dokumentere og problematisere hvordan barn lærer av forbilder 
og av hverandre i en sosiokulturell kontekst.  
 
Mye har heldigvis endret seg siden 2001. I dag erfarer jeg at fagdidaktiske masterstudenter forteller at de 
har blitt trent i å artikulere hva de blir inspirert av i løpet av sin lærerutdanning i Kunst og håndverk. Det 
kan tyde på at pendelen har snudd – men det gjenstår å finne en god balanse mellom originalitet og 
erkjennelsen av å bygge på andres arbeid. Forskning har altså bidratt til at noen av 70-tallets romantiske 
holdninger til barn, tegning og kreativitet er i endring. Det er også ekstra hyggelig å erkjenne at 
avhandlinger på masternivå har bidratt til å forbedre praksis. 
 
I år er det rekordmange studenter som har startet på fagdidaktisk master ved OsloMet og USN (Notodden). 
Det er spesielt hyggelig at også erfarne lærere nå tar master. Da kan deres erfaringer og refleksjoner 
gjennom et langt lærerliv bidra til innsiktsfulle analyser av praksis slik at deres erfaringer artikuleres 
fremfor å bli utilgjengelig når de går av med pensjon.  
 
Bedre lærerutdanning er et nasjonalt satsningsområde og krav til master er på sikt innført for å få jobb i 
skolen. Det er ikke endret selv om Stortinget i 2017, litt uheldig, vedtok at opptak på PPU kan skje på 
grunnlag av kun bachelor i praktiske og estetiske fag – ulikt alle andre skolefag. Men etter endt PPU kan 
studenter med slik bakgrunn fremdeles ta en fagdidaktisk master og dermed få lærerjobb i skolen. 
Fagfeltet behøver enda flere gode fagdidaktiske masteravhandlinger. Det bidrar til enda bedre praksis! 
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