
 
 
Referat Høringsmøte i Oslo       Torsdag 15.10.15.  

Læreplaner for utdanningsprogram for kunst, design og arkitektur 
 
Oppmøte: 22 pers. 
 

• Velkommen ved daglig leder i Kunst og design i skole, Lennart Johansson. 
• Innledning ved Gro Ebbestad og Else Lefdal om læreplanarbeidet knyttet til de to felles 

programfagene: Design og arkitektur og Kunst og visuelle virkemidler.  
• Kort beskrivelse av arbeidet med de to valgfrie programfagene Arkitektur og samfunn og 

Kunst og skapende arbeid.  
 
Innspill fra salen: 

• Hvem ønsker vi å få fått i?  
o Mange av elevene som kommer setter seg inn i læreplanene når de velger, 

læreplanene må være forståelig for dem. Vi vil ha alle som er interesserte i faget og 
som vil utvikle seg. De færreste av elevene går videre innen området, de er ute etter 
studiekompetanse – her vi kan gape litt høyt og miste søkere. 
 

• Eksamensform bestemmer fokus, hva slags eksamensformer bør vi ha? Er det vage føringer 
slik det er nå? 
 

• Valgfritt programfag Kunst og skapende arbeid: 
o Diskusjon om det er for omfattende med fokus både på refleksjon, teori og skapende 

arbeid. Må vi velge? I hovedsak teoretisk, eller i hovedsak praktisk? 
o Er det for alle slik det står i dag? Eller er det blitt for vanskelig for andre som kan 

velge dette faget? 
o Hvilket nivå skal vi legge oss på? Viktig å plukke det ned på det nivået vi befinner oss 

på og tilpasse til elevene. Vi kan heller ikke stille for lave krav.  
o Eksamensform – praktisk eksamen – blir førende for om fokus ligger på det praktiske 

eller teoretiske. 
 

• Felles programfag Kunst og visuelle virkemidler: 
o Med formuleringer som analyse, drøfting og lignende kan det bli for teoretisk, ønsker 

mer praktisk fokus.  
o Kutte litt ned for å skape litt mer rom for lærer? Men hva skal ut?  

 Viktig å huske at læreplanen beskriver kompetansene elevene skal gå ut 
med, ikke hva læreren skal undervise i. Hva med å vise tillit til læreren og kun 
ha få mål per år? For eksempel i kunsthistorie; ha kun 2 mål per år. Om disse 
målene fanger det generelle, vil det gi frihet til lærer til å velge konkret. 



 Kunst og visuelle virkemidler er kanskje litt for likt det tidligere Visuelle 
kunstfag. Vi må tenke på hva som er kjernekompetansen, hva kan strykes? 
Må alt sies og nevnes? Eller er mye innlysende for faglærere?  
 

• Kan elever fra Påbygg velge for eksempel trykk og foto slik det står nå? Dette må være en 
mulighet så vi ikke mister elever på valgfrie programfag. 

o Ikke åpning nå for at påbygg kan velge annet enn fra studiespesialiserende. 
o Er dette utilsiktet fra Udirs side? Her er det viktig at vi henvender oss og gir dette 

oppmerksomhet.  
 

• Design og arkitektur: 
o Diskusjon om målene er litt vel avanserte, for eksempel med krav om kunnskap til 

planprosesser.  
 Blir det for samfunnspreget, pragmatisk og byråkratisert? Hva med lekent og 

opplevelse av rom og arkitektur? Er planleggingsdelen for stor? 
 Det allmenndannende, samfunnsrettet er en viktig del av programfaget og 

gjør det yrkesrealistisk, men det er selvsagt begrenset hvor mye det skal 
være. 

 Vi må finne formuleringer som gjør at læreren gis rom til å velge 
innfallsvinkel. 

 Målene slik de er nå legger også opp til å jobbe lekent og utforskende. 
 Vi har et ønske om samfunnsbevissthet blant elevene som går denne 

retningen. Skal faget også inneholde dette elementet er det et poeng å 
inkludere slike mål.  

o Det er viktig å se på hele studieretningen samlet og se på basiskompetansen til 
elevene som går retningen. Formålet må også leses. Utforskende arbeidsmåte legges 
som basis. Se på læreplanen med den fleksibiliteten som ligger der. Ikke se på for 
eksempel arkitektur som ett løsrevet fag som noen få interesserte skal ta. 

o Er målene gjennomførbare opp mot tilmålt tid? Dybdelæring eller overfladisk?  
 
Oppsummering 

• Få innspill om misnøye på konkrete punkt. Det virker som om de fleste på generelt grunnlag 
er fornøyde. 

• Felles ønske om å slanke ned antall målformuleringer i de fleste av planene – dette bør 
flagges i høringssvar. Slik det er nå kan det bli omfattende.  

 

 

Kunst og design i skolen takker for oppmøte og for vel gjennomført høringsmøte! 


