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Hvorfor Kunst og håndverk?

I FORM nr. 4 – 2014 stilte Ingvild Digranes viktige spørsmål; 
Hvilken nytte har samfunnet av faget vårt i et framtidsperspek-
tiv? Hvordan vil vi legitimere faget og faginnholdet i en større 
sammenheng enn i klasserommet? Med dette som bakgrunn 
stiller jeg spørsmålet; Hvorfor Kunst og håndverk? 

Fordi vi er totalt avhengige av artefakter, ikke bare for å leve 
det gode liv, men i det hele tatt for å overleve. Kunnskaper om 
artefakter er dermed grunnleggende for alle mennesker i et 
samfunn. Det er overraskende i hvor liten grad dette er en del av 
den offentlige skoledebatten. 

Fordi kunnskaper om artefaktenes symbolske, bruksmessige og 
estetiske verdier, og om deres livssyklus, er grunnleggende om vi 
skal utdanne bevisste borgere som kan påvirke til et bærekraftig, 
og ikke minst rettferdig forbruk av ressursene på jorda. 

Fordi vi lever i en verden full av bilder. Visuelle og multimodale 
tekster er blitt det normale. I boken Graphics for Learning påstår 
forfatterne Clark og Lyons (2010) at vi lærer vesentlig bedre når 
bilder, grafer og figurer er det meningsbærende og verbaltek-
sten kun er til støtte. Visuell kommunikasjon er grunnleggende 
og læres i Kunst og håndverk. Vi skal alle kunne avsløre visuell 
retorikk; fra boligannonsenes palassbilder av ettromsleiligheter, 
til arkitektenes slikke dataanimerte representasjoner av nye 
signalbygg.

Fordi vi må kunne skape omgivelser som er gode for mennesker. 
Stygge omgivelser gjør oss syke, påstår Caspari (2009) i boken 
Estetikk og helse. 

Fordi ingen kan fotografere en artefakt som ikke finnes. Vi må 
kunne visualisere ideen vi har for eksempel ved hjelp av tegning.  
Ordet idé kommer nettopp av det greske ordet ideos som betyr 
synlig form eller utseende.  

Fordi et samfunn uten håndverkere vil forvitre til ruin. Et ordtak 
fra Vest-Afrika lyder slik; En gammel håndverker er som et bren-
nende bibliotek. Praktisk kunnskap kan ikke lagres i bøker, men 
må øves opp over tid og holdes i hevd av stadig nye generasjoner 
med håndverkere. 

Fordi vi må løse frafallsproblematikken i videregående skole. I fa-
get Kunst og håndverk må elevene tenke med hele kroppen, un-
dervisningen har bredde og variasjon. Læreplanens generelle del, 
det eneste styringsdokumentet for norsk skole som er bestemt 
av stortinget, krever en bred og helhetlig personutvikling.

Det brukes mer penger i skolen enn noensinne, men faget Kunst 
og håndverk forvitrer. Når man ikke har råd til delte grupper, 
verksteder og materialer som tidligere var en selvfølge, betyr det 
at pengene brukes til andre formål, ikke at de mangler! Når vi ser 
på resultatene i fagene som prioriteres, har ressursoverføringene 
ført til svært lite. Det er på tide å prioritere annerledes!
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