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Masterstudium 
i estetiske fag

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) er master- 
studiet utvidet med flere studieretninger. Det som 
før var Master i formgiving, kunst og håndverk heter 
nå Master i estetiske fag - studieretning Kunst- og 
designdidaktikk, og ligger på Institutt for estetiske 
fag (EST) ved Fakultet for Teknologi, kunst og  
design (TKD).

FORM spør leder for studieretningen Kunst- og designdidaktikk, 
professor Liv Merete Nielsen, om hva som er nytt. Hun forklarer: 
- Det studiet som nå heter Master i estetiske fag - studieretning 
Kunst- og designdidaktikk, tilsvarer det studiet som vi har hatt her 
i Oslo siden 1976. Dette hovedfag/master-studiet har hatt ulike 
navn; i 1976 ble studentene tatt opp på Hovedfag i forming, og i 
2003 ble studiet omgjort til Master i formgiving, kunst og hånd-
verk.  Det siste studentkullet etter denne studieplanen tok eksamen 
våren 2013.  Studentene som skal ta eksamen våren 2014 er første 
kull som følger planen for Master i estetiske fag – studieretning 
Kunst- og designdidaktikk. Grunnen til det nye navnet er at 
masteren har fått flere studieretninger. Deler av undervisningen 
er felles med studenter innen de andre studieretningene som er; 
Drama- og teaterkommunikasjon og Kunst, design og entreprenør-
skap. Dette er en utfordring som vi tror vi har potensiale til å  
videreutvikle, sier Nielsen.

- Det er ulike opptakskrav på de ulike studieretningene. For å 
komme inn på studieretningen Kunst- og designdidaktikk må søk-
erne ha lærerutdanning eller førskolelærerutdanning og minst 60 
studiepoeng innen formgiving, kunst og håndverk eller tilsvarende. 

- Det er et poeng for oss som underviser i Kunst- og designdidak-
tikk at gruppen er sammensatt. Vi ønsker studenter med ulik utdan-
ning og med ulik praksiserfaring. Det betyr at vi både vil ha stu-
denter som kommer direkte fra utdanning og de som har praksisår 
bak seg, fremhever Nielsen. 

Forskning for å forbedre praksis
Om hvorfor det er viktig å ta master, sier Nielsen at dette bidrar til 
å utvikle skolefagenes praksis og til å utvikle bevissthet og teori 
om fagfeltets viktighet. Førsteamanuensis Ingvild Digranes, som 
nå underviser på masteren, har selv gått gradene. Hun tok Hoved-
fag her i 2003, deretter tok hun doktorgrad i 2009. Ingvild er et 
levende eksempel på at det nå utdannes forskere med forankring 
innen undervisning i kunst og design.  

- Noe av det jeg husker som mest lærerikt ved masterstudiet var 
FoU-seminarene, sier Digranes. Ved disse seminarene presen-
teres egen forskning, og det blir gitt tilbakemelding fra både andre 
studenter, veiledere og lærere på innhold og retning på master- 
prosjektet. Det var som student ganske krevende å måtte stå i en 
slik situasjon, men samtidig så var det svært utviklende å inngå i et 
fagfellesskap på denne måten.

- De samtalene som oppstår rundt oppgavene gir ofte grobunn for 
videre faglige diskusjoner og utvikling langt utover seminaret, 
også for lærerne som deltar. Slik er masterstudiet både et profe-
sjonsstudium og en viktig del av fagfeltets utvikling innenfor forsk- 
ning og utviklingsarbeid, fremhever Digranes.  

Fornøyde studenter
FORM møter Hanne Kristine Møinichen Siljuberg, Laila Etelka 
Køteles, Maria Magdalena Hulder og Marit Garberg, som er annet 
års masterstudenter ved studieretning Kunst- og designdidaktikk. 
De innledet studiet med ulikt utgangspunkt både med hensyn til 
praksis og utdanning. Maria er tidligere utdannet innen håndverks-
fag og søm før hun tok Faglærerutdanning i formgiving, kunst og 
håndverk. Hanne er allmennlærer med 90 studiepoeng fordyp-
ning innen formgivingsfag. Hun jobber ved siden av studiet på 
en skole i Lillestrøm. Laila har bachelorgrad i Faglærerutdanning 
i formgiving, kunst og håndverk og i Kunsthistorie. Marit har 
faglærerutdanning fra Oslo. Hun jobbet fem år i ”Drops design” 
før hun ble faglærer i Kunst og håndverk ved Lysejordet skole.

Hvordan opplever dere masterstudiet ved HiOA?
- Vi opplever at det er veldig stor forskjell på første og annet år av 
studiet. Det første året var det tre studieretninger som hadde en del 
felles forelesninger i Estetikk, og Vitenskapsteori og forsknings-
metode.  Flere av studentene opplevde deler av fagstoffet der som 
lite relevant i forhold til egen studieretning. Vi visste ikke helt hva 
vi gikk til i forkant. 

- Fagdidaktikkforelesninger hadde vi som er masterstudenter in-
nen studieretningen Kunst- og designdidaktikk alene. Vi er det 
første kullet som er organisert på denne måten. Selv om vi er 
fornøyde, mener vi at høgskolen kunne vært tydeligere i forkant 
på organiseringen når det gjelder informasjon om studiet.
 
- Faginnholdet i fagdidaktikk har vært veldig bra. Vitenskapsteori 
og metode ble opplevd som noe svevende på grunn av at det var et 
så vidt og ukjent felt.

- Fagdidaktikkforelesningene har vært gode med hensyn til å fron-
te det som er nytt i fagfeltet. De tidligere rådende ideer er blitt 
formidlet i et kritisk lys, men det nyere idégrunnlaget er også for-
midlet i et kritisk perspektiv. Vi er blitt bevisstgjort i mange sam-
menhenger. Samfunnsperspektivet er hele tiden gjennomgående.

Studentene er samstemte; - Vi er fornøyde og gleder oss hver dag 
til å komme til høgskolen og til fellesskapet. Men vi kunne ønske 
oss at det var lagt til rette for arbeid på eget verksted. Slik det er 
nå, må vi benytte de samme verkstedene som faglærerstudenter 
og andre bruker, og da føler vi oss som inntrengere. De som har 
en praktisk tilnærming til masterarbeidet sitt, velger å jobbe med 
det praktiske hjemme. Men det vi ikke er fornøyde med, prøver vi 
å forandre på! Vi har ikke tid til å være prøvekaniner ved HiOA!  
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- Vi kunne ønsket at det hadde vært lagt inn noe mer praktisk ar-
beid i masteren, for eksempel noen gruppeoppgaver i forbindelse 
med estetikken. Det første studieåret er det to eksamener. De kan 
ses på som en forberedelse til det vi skal gjøre det andre studieåret. 
Som eksempel kan vi nevne at den ene oppgaven har vært en pro-
sjektbeskrivelse der alle tre områdene; estetikk, fagdidaktikk og 
vitenskapsteori og metode, trekkes inn.

Tema for egen masteroppgave
Andre år av studiet består hovedsakelig av individuelt arbeid der 
man arbeider med selve masteroppgaven. Hanne har intervjuet 
skoleledere om deres holdninger og om hva de vet om faget Kunst 
og håndverk. Oppgaven handler om verdsetting av faget. Hun har 
foretatt en casestudie på en skole. I undersøkelsen kommer det til 
syne hvordan verdsettingen av faget er. I sitt videre arbeid vil hun 
fokusere på hvordan man eventuelt kan sette en stopper for det 
negative.

Laila skriver om situasjonen for Studiespesialiserende utdan-
ningsprogram med formgivingsfag – SSP-FO i den videregående 
opplæringen. Hun undersøker hva som kan være grunnen til ned-
gangen av søkere til utdanningstilbudet. Hun har intervjuet sju 
avdelingsledere og hun har også foretatt en elevundersøkelse.  
– Det ser ut til at det er mange ulike grunner til at situasjonen er 
blitt som den er nå. Problemfeltet er veldig komplekst, og jeg kan 
ikke ta med absolutt alt. Avgrensning må til.

Marit skriver om læreres utvelgelseskompetanse. Hun ønsker å 
finne ut hvilken totalkompetanse læreren må ha for å kunne gjøre 
valg innenfor det lokale læreplanarbeidet. Elevene kommer til ung- 
domstrinnet med veldig ulik bakgrunn. Det kan virke som om 
Kunst og håndverk (K&H) på barnetrinnet kan være nesten hva 
som helst. Noen steder er faget nedprioritert, mens faget er høyt 
løftet og prioritert ved andre skoler. Kompetansen som lærerne har 

og forståelsen for fagområdet ser ut til å ha avgjørende betydning. 
Nettverk og muligheten til samarbeid med andre er også en viktig 
forutsetning for å kunne ivareta faget på en best mulig måte.

Vil studentene anbefale masterstudiet for nye søkere?
- Det vil vi absolutt! Her får man muligheten til et fagfellesskap. 
Det kan ellers være et savn for flere kunst og håndverkslærere. 
Man kommer seg ut av hverdagens rutiner og får ny giv og in-
spirasjon til å fortsette undervisningen. Studiets betydning kan 
forklares som to år med modning. Man blir bevisstgjort og ut-
vikler en mer akademisk tenkning. Det er kjempeviktig at det er 
mulig å ta et masterstudium innen dette faget. Det medfører et løft 
for fagområdet. Men det er viktig at kommende studenter i forkant 
setter seg godt inn i hva studiet er og innebærer. 

Laila sier at hun er praktisk anlagt og at en praktisk tilnærming til 
det meste alltid har vært naturlig for henne. I løpet av masterstudi-
et har hun jobbet med teoretisk tilnærming til kunst og håndverk 
og det har vært veldig lærerikt. Tidligere ville hun neppe vurdert 
seg selv som en teoretiker. Etter utviklingen som studiet har med-
ført, ser hun på seg selv med nye øyne.

På grunn av henting i barnehagen, avsluttes samtalen med Hannes 
tydelige melding: -Jeg er kjempefornøyd med studiet, jeg koser 
meg glugg i hjel!

Søknadsfrist 1. mars
http://www.hioa.no/Studier/TKD/Master/master-i-estetiske-fag

Masterstudenter i estetiske fag - studieretning Kunst- og designdidaktikk: Maria Magdalena Hulder,  Laila Etelka Køteles, Marit Garberg og Hanne Kristine 
Møinichen Siljuberg.


