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Kampen om skoleanlegget - historikken bak baseskolene

Sammendrag
I løpet av de siste årene har vi sett eksempler på harde kamper om 
arkitekturen til nye skoleanlegg. Jeg lar i denne artikkelen fire sen-
trale stemmer i denne debatten komme til ordet. De fire stemmene 
tilhører tidligere utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet, 
leder i Norsk Lektorlag Gro Elisabeth Paulsen, avdelingsdirektør 
i Utdanningsetaten Harald Øvland og hovedverneombud i Oslo-
skolen Knut Myhrer. Disse stemmene vil belyse blant annet: hvem 
som ønsket baseskolene velkommen, hvorfor baseskolene ble øn-
sket velkommen, hvem som opponerte mot baseskolene og hvor-
for det ble opponert mot baseskolene. Kvartetten vil også belyse 
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Leder
Permanent økonomisk støtte til FORMakademisk

FORMakademisk er det eneste vitenskapelige tidsskriftet i Nor-
den som publiserer artikler innen både design og designdidaktikk. 
Kravet om forskningsbasert undervisning gjelder også høyere 
utdanning innen design og designdidaktikk, som er de primære 
forskningsfeltene som publiseres i tidsskriftet FORMakademisk. 
Hensikten med FORMakademisk er å bygge opp og styrke design 
og designdidaktikk som eget forskningsfelt, å styrke design som 
eksisterende forskningsfelt og å styrke fagdidaktikk som forsk-
ningsfelt.
Etter etableringsfasen har tidsskriftet nå fått en permanent organi-
sering. Arbeidet til nå er gjort økonomisk mulig gjennom såkorn-
bevilgninger fra de tverrfaglige forskningsprogrammene Teknolo-
gi, design og miljø (TDM) og Kommunikasjon, læring, oppvekst 
og kultur (KLOK) –  nå Storbyforskningsprogrammet ved Høg-
skolen i Oslo, og senere ved hjelp av Strategimidler fra Høgskolen 
i Oslo og Akershus, via Fakultet for teknologi, kunst og design og 
Institutt for estetiske fag. FORMakademisk har også fått produk-
sjonsstøtte for elektroniske tidsskrift fra Norges Forskningsråd 
(NFR) foreløpig for 2011, 2012 og 2013. For 2014 har vi søkt støtte 
fra Nordisk samarbeidsnemnd for humanistisk og samfunnsviten-
skapelig forskning (NOS-HS). Støtten fra NFR og NOS-HS forut-
setter at vi også får økonomiske midler fra andre på minst 50 % 
av totalkostnadene. Det er blant annet disse midlene vi ber om 
støtte til, i tillegg til støtte til det omfattende redaksjonelle arbeidet. 
Det er rimelig at de institusjonene som nyter godt av de vitenskape-
lige artiklene som publiseres i FORMakademisk, open access – gra-
tis og fritt tilgjengelig for alle, bidrar økonomisk til denne dugnaden.  
Oppfordring
Redaksjonen oppfordrer alle våre forfattere, fagfeller, lesere og spe- 
sielt medlemmene av redaksjonsrådet til å be sine institusjoner om 
å bidra med økonomiske midler og langsiktige avtaler for å støtte 
FORMakademisk, når brev om dette blir sendt institusjonene med 
det første. 
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Flid, nytte og kvalitet 
- danningsideal ved Den Kvinnelege Industriskole frå 1875 til 
1960

Samandrag
Denne artikkelen set fokus på utdanningsinstitusjonen, Institutt for 
estetiske fag, Høgskolen i Oslo og Akershus sin første fase frå 1875 
til ca. 1960. Skriftlege kjelder om historie og fagdidaktikk, samt 
konkrete gjenstandar frå ei utstilling i 2010 blir knytt saman for å 
gi eit bilete av utdanningsinstitusjonen sine føremål og fagområde. 
Utdannninga var i starten knytt meir til næringsliv og industri 
gjennom handverk og husflid enn til skulevesenet. Då handgjern-
ingsfaga vart etablerte som skulefag, vart fagområda grunngjeve 
på nye måtar med vekt på nytte og tame. Opplæringa la i fleire tiår 
vekt på det norske, på det vakre og på kvalitet. Rundt 1920 ser ein 
påverknad frå internasjonale kunstretningar og kunstpedagogiske 
strøymingar. Artikkelen diskuterer danningsideal som er knytt til 
tameområdet; flid og nytte, ferdigheit og tålmod. På slutten av ar-
tikkelen blir kopieringsmetoden som prega opplæringa før kopla 
til synspunkt i vår tid og dermed gitt positive sider.
Nøkkelord: danningsideal, utdanning, handverk, kunst, flid, nytte, 
kvalitet, meistring
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Kunst og håndverk – fag eller tverrfaglig felt?

Sammendrag
Opprettelsen av skolefaget forming, og senere kunst og håndverk, 
blir gjerne beskrevet som en sammenslåing av håndverksfagene 
sløyd, håndarbeid og tegning. I artikkelen bruker jeg faghist-
orien og ulike beskrivelser av kontroversen som har eksistert i 
forming/kunst og håndverk til å vise at kunst og håndverk best 
kan beskrives som et tverrfaglig felt snarere enn et fag i viten-
skapsfaglig betydning. Gjennom to nasjonale spørreundersøkelser, 
Skolefags¬undersøkelsen 2009 og Skolefagsundersøkelsen 2011, 
er lærernes fagpraksis og faglige prioriteringer i ungdomsskole og 
barneskole kartlagt. Funnene viser at faget praktiseres svært ulikt, 
og at særlig høyt utdannede lærere i ungdomsskolen er spesiali-
serte innen en eller flere tradisjoner og materialområder innenfor 

i hvilken grad Kunnskapsløftet kan sies å legitimere baseskolene 
og i hvilken grad lærerne har vært med på utformingen av de nye 
skoleanleggene. 
Nøkkelord: Skoleanlegg, baseskoler, tradisjonelle skoler, klasse-
rom, skolearkitektur, utdanningspolitikk
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Universell utforming og den vanskelige avgrensingen av 
“alle”

Sammendrag
Universell utforming er et prinsipp hvor målsetningen er at «utform-
ing av produkter og omgivelser [skal skje] på en slik måte at de 
kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten 
behov for tilpassing og en spesiell utforming.» (Aslaksen mfl, 1997, 
den første norske definisjonen) I løpet av de siste 15 årene har dette 
prinsippet blitt fremmet i Norge som et utvetydig fremskritt. Det kan 
imidlertid være farlig å tro at en ren teknisk løsning kan bygge bro 
over politiske kontroverser (Imrie 2012), og i denne artikkelen vil vi 
vise hvordan viktige ideologiske premisser er skjult under paraplyen 
om universalitet. Vårt empiriske felt er norsk boligpolitikk fra etter-
krigstiden og fram til i dag. Innenfor dette feltet ser vi at det har vært 
argumentert for ulike versjoner av «universell utforming» de siste 40 
årene, selv om navnet «universell utforming» er av nyere dato. Vi vil 
vise hvordan prinsippet har endret seg fra å ha et sosialdemokratisk 
innhold – før det ble omdøpt til «universell utforming» – for å bli 
inkorporert i et nyliberalt boligpolitisk paradigme de siste 15 årene. 
De sosialdemokratiske forgjengerne til “universell utforming” ble 
til dels formulert som videreutviklinger av en boligpolitikk for so-
sial rettferdighet og økonomisk likhet. Med innføringen av begrepet 
“universell utforming” har denne brede sosiale rammen forsvunnet, 
men under dekke av universalitet og entydig framskrittsoptimisme 
har denne politiske endringen blitt underkommunisert.
Stikkord: universell utforming, sosialdemokratisk boligpolitikk, 
Carsten Boysen, Byggforsk, TEK 10 
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Drawing with Metaphors 
Mediating ideational content in drawing through metaphors

Abstract
It is not easy to express abstract concepts, such as time and society, 
in a drawing. The subject of this article is rooted in the educational 
issue of visually expressing themes represented by abstract con-
cepts. However, it is possible to find means and devices to express 
such ideas. This article shows how metaphors can be used to ex-
press such ideas visually. Cognitive linguistic research argues that 
metaphors are crucial in the verbal communication of abstract 
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Bokanmeldelse 
I materialenes verden 
Perspektiver og praksiser i barnehagens kunstneriske virk-
somhet 

Frisch hevder at til tross for til tross for at forfatteren stiller seg 
noe kritisk til påvirkningen norsk barnehage har hatt og har fra 
Reggio Emilias pedagogiske filosofi, står bokens innhold på skuld- 
rene til praksiser denne filosofien har vært med på å utvikle, med 
en forståelse av det utforskende barnet i sentrum. Anmelderen 
mener at boken byr på flotte, relevante bilder knyttet til nye reflek-
terte konkrete ideer, og den har en vakker layout, samtidig som 
oversiktlighet savnes for at boken skal bli mer anvendelig. Water-
house poengterer flere steder i teksten: en god barnehagelærer 
er en skapende barnehagelærer – og anmelderen tilføyer: en god 
barnehagelærer er en lesende, reflekterende barnehagelærer.

Ann-Hege Lorvik Waterhouse (2013) 
I materialenes verden; perspektiver og praksiser i barnehagens 
kunstneriske virksomhet. 
Bergen: Fagbokforlaget, 189 sider. 
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Bokanmeldelse 
Universell utforming
Verdigrunnlag, kunnskap og praksis 

Asmervik sier at boka gir gode innspill rundt emner knyttet til 
tema som hvordan mennesker skal kunne utvikle seg i fellesskap 
med andre og hvordan man kan ivareta spørsmål knyttet til verd- 
ighet og kroppslig sårbarhet. Dette utvider og utfordrer dis-
kursen rundt begrepet universell utforming, som er bokas vik-
tigste bidrag. Som lærebok rettet mot studenter ved arkitekt- og 
ingeniørfag og ved ergoterapi- og fysioterapistudier, og ellers for 
alle som er engasjert i universell utforming i praksis, har den 
imidlertid noen betydelige utfordringer, i følge anmelderen.

Inger Marie Lid (2013)
Universell utforming: Verdigrunnlag, kunnskap og praksis.
Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 192 sider.

skolefaget kunst og håndverk. Artikkelen vil synliggjøre de ulike 
tradisjonene som inngår i skolefaget på et formelt nivå, og foreslår 
en viss grad av spesialisering innenfor fagområdet i lærerutdan-
ningen. Spesialiserte fagmiljøer i lærerutdanningen foreslås for at 
utviklingen av innhold og metoder i grunnskolens praksis som kan 
inngå i det tverrfaglige feltet kunst og håndverk skal bli mer mål-
rettet og kvalitetsorientert. 
Nøkkelord: Kunst og håndverk, fagdiskurs, hovedområder, sløyd, 
tegning, kunstfag, mediefag, tekstil, forming, det hellige og det 
profane.

concepts. This article also attempts to show that metaphors are 
important in visual communication. The cognitive linguistic met-
aphor theory of George Lakoff and Mark Johnson is used here 
to investigate how metaphors are used to construct meaning in 
the drawings of cartoonist and illustrator Finn Graff and artist 
Saul Steinberg. The article presents a few examples of how visual 
devices structure the abstract concept of time. It then proceeds 
to explain how symbols function as metonymies and provides an 
overview of the different types of metaphors and how they are 
used to express meaning in drawings. The article concludes by 
attempting to provide new insights regarding the use of visual 
metaphors. 
Keywords: ideational drawing, cognitive linguistic metaphor 
theory, metaphor, metonymy, educational devices


