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Fagdidaktikk – mer enn bare metode 

 

 

Mai er eksamenstid. For oss som jobber ved høgskolene og utdanner kommende lærere i 
Formgiving, kunst og håndverk er dette en tid for å oppsummere hva studentene har tilegnet 
seg av kunnskap, ferdigheter og evne til kritisk refleksjon. Ved bruk av eksterne sensorer får 
vi også innblikk i om vi verdsetter ulike kvaliteter og om bruk av terminologi er 
sammenfallende. Heldigvis er det slik at de fleste eksterne sensorer tar hensyn til tradisjoner 
og forventninger ved det aktuelle lærestedet. Ingen studenter bør komme i den situasjonen 
at de blir offer for at fagmiljøene har ulik verdsetting og ulik bruk av terminologi. 

Karen Brænne har i artikkelen «Vedlikehald av ein konstruert kontrovers – kunstpedagogikk 
og handverkstradisjon i kunst- og handverksfaget» (2012) satt fokus på at vårt fagområde 
har en utfordring når det gjelder å utvikle fagfeltets fagterminologi. Altfor lenge har deler av 
fagfeltet vært preget av ordfattighet som har svekket kommunikasjonen med andre deler av 
utdanningsmiljøene.  

Jeg møter også ofte på en altfor smal bruk av begrepet fagdidaktikk der det settes 
likhetstegn mellom fagdidaktikk og undervisningsmetode. Historisk kan dette forklares med 
at det som nå heter fagdidaktikk i lærerutdanningen tidligere het metodikk. I dag er det 
metodefrihet i norsk skole, og det er selvfølgelig viktig for alle kommende lærere å kunne 
vurdere hvilke metoder som egner seg i ulike sammenhenger. Men fagdidaktikk er mye mer 
enn undervisningens hvordan, det handler også om undervisningens hva og hvorfor. 
Fagdidaktikk er knyttet til fagenes historie, særtrekk og potensial. Slik kunnskap om historie 
og særtrekk er viktig for å kunne delta i utforming av fagets mål og innhold i et 
framtidsrettet og bærekraftig samfunnsperspektiv. Arbeidet i det regjeringsoppnevnte 
Ludvigsen-utvalgets om innholdet i framtidens skole handler nettopp om dette. Vi må 
begrunne hvorfor kvalitet, holdbarhet og bærekraft bør stå sentralt i kunst og 
håndverksfagets innhold i framtiden. Diskusjoner om dette danner kjernen i fagdidaktisk 
refleksjon. 

 

Liv Merete Nielsen 

Professor 

Høgskolen i Oslo og Akershus 

 



 

 


