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Ludvigsen-utvalget har høye ambisjoner 

Mandatet til utvalget var «å vurdere grunnopplæringens fag opp 
mot krav til kompetanse i et framtidig samfunns- og arbeidsliv» 
(s. 14). Utvalget anbefaler at fornyelse begynner innenfor de fire 
fagområdene: – matematikk, naturfag og teknologi, – språkfag, 
– samfunnsfag og etikkfag samt – praktiske og estetiske fag. 
KDS har i lang tid satt søkelys på den kritiske situasjonen for de 
praktisk-estetiske fagene i norsk skole. Vi synes det er gledelig at 
Sten Ludvigsen på pressekonferansen om utvalgets utredning, 
trakk frem at de praktiske og estetiske fagene må styrkes i den 
norske skolen. 

I tillegg til fagspesifikk kompetanse, har utvalget vektlagt en 
integrering av fagovergripende kompetanser. Utvalget anbefaler 
fire kompetanseområder som grunnlag for fornyelse av skolens 
innhold; fagspesifikk kompetanse, å kunne lære, å kunne kommu-
nisere, samhandle og delta, samt å kunne utforske og skape. Med 
tanke på framtiden har utvalget gitt oss god «drahjelp». Flere av 
de fagovergripende kompetansene er alt integrert i faget kunst 
og håndverk i grunnskolen. 

Fagfornyelse med færre kompetansemål
Utvalget foreslår at fagmiljøene enes om hvordan en skal ta 
ansvar for de fire kompetanse-områdene, og at fagene i hvert 
fagområde sees mer i sammenheng. Det presiseres at; 

Fagmiljøene oppfordres til å samarbeide. Utvalget anbefaler 
færre kompetansemål med en mer enhetlig utforming og økt 
fleksibilitet i fag- og timefordelingen for å stimulere til lærings- 
arbeid på tvers av fag i fagområdene.

Fra bredde til dybde
I delutredningen (NOU 2014:7) pekes det på at læreplanene i de 
praktiske og estetiske fagene er ambisiøse, og at muligheten til 
dybdelæring svekkes på grunn av et stort omfang (NOU 2015:8, 
s.53). Når utvalget hevder at «bredden i faget kan begrense 
muligheten for å kunne gå i dybden i enkeltemner» (s. 53) er 

for kunst- og håndverksfaget 

Ludvigsen-utvalget leverte NOU 2015:8 Fremtidens skole. Fornyelse av fag og kom-
petanser til kunnskapsministeren den 15. juni i år. Utredningen danner utgangspunkt 
for framtidig læreplanarbeid, som utvalgets leder Sten Ludvigsen presiserer at må 
komme i gang så raskt som mulig. I denne teksten formidler Kunst og design i skolen 

sin posisjon. 

>>

 Dette bør legges opp som en større og grundig faglig 
diskusjon av hvilken plass og funksjon fagområdet skal ha i 
fremtidens skole. (…) Utvalget mener at grunnopplæringen 
så vel som fagmiljøene på lang sikt vil være tjent med at 
fagutviklingen på dette området i skolen gjøres på en grun-
dig måte. Et oppdrag om å redusere og forenkle, fokusere 
og tydeliggjøre vil stille krav til fagmiljøene om å prioritere 
(NOU, 2015:8, s. 53).

bredde vs dybde en tematikk vi må se nærmere på. Ludvigsen-
utvalget peker på at det er for mange læringsmål med for mye 
innhold, det ønskes derfor mer dybdelæring. KDS mener at 
ressurser som brukes på valgfag, som for eksempel design og 
redesign eller teknologi i praksis, heller bør føres inn i kunst- og 
håndverksfaget. Dette vil gjøre det mulig å senke gruppe-
størrelsene og gjøre undervisningen mer praktisk. Dette vil igjen 
øke motivasjonen til elevene, hvilket var intensjonen med å 
innføre valgfagene. 

En avklaring av hva som står sentralt i det enkelte fag vil kunne 
løse opp stofftrengselen i skolen (s. 60). Et mål med å prioritere 
er at fagenes byggesteiner skal bli tydeligere (s. 63). Spørsmålet 
er da: Hva er sentrale byggesteiner i kunst og håndverksfaget? 
Her må både tradisjon og nytenking aktiviseres. Faget har en lang 
tradisjon hvor det fokuseres på det praktiske, som kan danne ba-
sis for forståelse av nåtiden. Slik vi ser det er håndverk, tegning 
og visuelle virkemidler sentrale byggesteiner. 

Miljøproblematikken
Utvalget mener at bærekraftig utvikling bør styrkes i læreplan-
verket og integreres i flere fag. Det er veldig bra, men når kun 
samfunnsfagene og naturfagene fremheves spesielt (s. 50) 
mener vi at utvalget har oversett den sentrale rollen kunst- og 
håndverksfaget har med et fokus på materiell kultur. Elevenes 
tilnærming gjennom idéutvikling og håndverk frem til et ferdig 
produkt konkretiserer miljøproblematikken på måter som ikke er 
mulig å få til i andre fag. De arbeider for eksempel med redesign, 
tar bevisste valg av materialer og løsninger, og ser produktene i 
livsløpsammenheng. 

Kreativitet og innovasjon
Riktignok påpeker utvalget at «kreativitet, innovasjon, kritisk 
tenkning og problemløsning er sentrale kompetanser i mange 
fag» (s. 10), men det å kunne kommunisere visuelt, utforske 
og skape, samhandle og jobbe med problemløsning og nye 
ideer, er – slik også lederne ved AHO, KHiO og DOGA ser det – 
«kjernekompetanser i design- og arkitekturfagene» (Gustavsen, 
Mortensen & Tepfers, 2015). Utvalget presiserer at kreativitet 
«er knyttet tett opp til faginnhold og utvikles gjennom arbeid 
med fagene» (s. 31). KDS ser en klar kobling mellom håndverk og 
innovasjon, og vi mener utvalgets presisering støtter KDS’ stand-
punkt at kreativitet ikke bør bli et eget fag i grunnskolen.
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Aktuelt

Ny redaktør i FORM 

Bodil Hage Hansen ønskes velkommen i ett års vikariat som 
ansvarlig redaktør for tidsskriftet FORM. Hansen tiltrer 
stillingen fra 14. september 2015.  

Bodil Hage Hansen er lektor i formgiving, kunst og håndverk 
og ble uteksaminert fra Høgskolen i Oslo og Akershus våren 
2015. Hansen har tatt masterstudium i kunst- og design-
didaktikk og har skrevet masteroppgaven med tittelen: 
Trearbeid og treverksteder i grunnskolen: Skolelederes verd-
setting og prioritering sett opp mot tradisjon og fornyelse i 
faget Kunst og håndverk. Gjennom dette 
arbeidet belyser Hansen situasjonen for 
trearbeid og treverksteder i grunnskolen. 

Bodil har arbeidserfaring fra blant annet 
Jessheim videregående skole der hun har 
hatt et timebasert vikariat på design og 
håndverk 1. Vi ønsker Bodil Hage Hansen 
lykke til med et spennende og givende 
arbeid. 

Kunst og design i skolen

KDS er enig med utvalget i at det ikke kan forventes at elevene 
velger praktiske og estetiske fag dersom de ikke får erfaringer 
med disse fagene i grunnskolen. Arbeidslivet trenger en lang 
rekke kompetanser som de praktiske og estetiske fagene i skolen 
tilbyr.

På vegne av styret i Kunst og design i skolen
Else Margrethe Lefdal, Ingvild Digranes og Eivind Moe
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I et debattmøte arrangert av Utdanningsforbundet 24. august, 
ble Ap’s skolepolitiske talsmann og leder i utdanningskomiteen 
Trond Giske, og statsråd Torbjørn Røe Isaksen utfordret til å liste 
sine tre viktigste «verktøy» for et bedre skole-Norge. 

Statsråden hadde som første prioritet å «gjenreise faglæreren», 
mens hos Giske tronet «tidlig innsats» på toppen. Begge deler 
får vår støtte, men ikke nok med det – vi mener at dette er to 
sider av samme sak. Tidlig innsats uten faglig kompetanse vil ikke 
nytte. Faglig kompetanse satt inn for seint gir det samme dårlige 
resultatet. 
  Ansettelse av faglærere i alle fag på alle nivåer har lenge vært 
et av Kunst og design i skolens viktigste krav. Det er fortvilet at 
skoleeiere og skoleledere unnlater å ansette godt utdannede 
faglærere i Kunst og håndverk på barne- og mellomtrinnet. 
Statistikken forteller oss at over 40 prosent av de som underviser 
i faget kunst og håndverk fra 1. til 7. trinn mangler fagkom-
petanse! 

Nå har dere skoleeiere og skoleledere 
både regjeringens og opposisjonens pri-
oritering svart på hvitt. Det er bare å sette 
i gang – ansett faglærere og sørg for at 
kvaliteten på undervisningen blir så god 
som elevene fortjener.

Lennart Johansson, 
daglig leder i Kunst og design i skolen

Giske vs Røe Isaksen

kunstogdesign.no

Organisasjonen gir ut FORM.
Meld deg inn å få to numre gratis tilsendt.

400 kr/år (privatpers.), 250 kr/år (student og honnør)

Kunst og design i skolen
er en medlemsorganisasjon som 
arbeider for å styrke formgiving, 

kunst og håndverk i hele 
opplæringen. 
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