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Abstrakt og konkret danning.

Temaet for dette nummeret av FORM er Danning. I Overordnet 
del – prinsipper for læring, utvikling og danning i læreplanen 
tildeles skolen både et danningsoppdrag og et utdanningsop-
pdrag. Utdanning og danning blir her sett på som to enheter 
som henger sammen og er avhengige av hverandre og målet for 
opplæringen er å danne hele mennesket. Begreper som frihet, 
selvstendighet, ansvarlighet og medmenneskelighet blir løftet 
frem som de overordnede målene i denne delen av læreplanen. 
Elevene skal arbeide med, og få kjennskap til, blant annet natur 
og miljø, religion og livssyn og kunst og kultur gjennom sin op-
plæring. Danning skjer i arbeid alene og sammen med andre. 
Barn dannes når de arbeider med teoretiske oppgaver og når de 
jobber med praktiske utfordringer. Kort sagt; danning skjer hele 
tiden, over alt. Så hvordan kan man legge til rette for danning?

Dette nummeret av FORM kommer ikke med noen enkle 
fasitsvar, noe som for øvrig også er en del av dannelsesproses-
sen ifølge læreplanen. Det er derimot reportasjer, artikler og 
intervjuer som tar for seg forskjellige deler av danningsaspektet 
både i abstrakte og mer konkrete former. I reportasjen «Hvor 
skapet skal stå» snakker vi med Kirsten Eli Bergersen om hvordan 
et organisert klasserom ikke bare forenkler undervisningen, og 
oppryddingen etterpå, men også om hvordan et godt strukturert 
klasserom kan bidra til å skape en ansvarsfølelse hos elevene.  

I intervjuet Danning i et teknologisk samfunn møter vi professor 
i filosofi ved Universitetet i Oslo, Arne Johan Vetlesen. Vetlesen 
gir oss et innsyn i hvordan faget kunst og håndverk kan ta del 
i en helt nødvendig danningsprosess i grunnskolen ved å tilby 
erfaringer andre fag ikke kan tilby.  I følge Vetlesen er en dan-
nelsesprosess, der praktisk arbeid står i sentrum, grunnleggende 
for både kultur- og historieforståelse og han anser arbeid i 
håndfaste materialer som en motstand mot det teknologiske 
samfunnet vi lever i. 

Samtidig er vi nå inne i en spennende periode. Første utkast av 
de nye læreplanene ble i publisert i midten av oktober og er 
nå åpne for innspill. Fagfornyelsen er også tema i flere av våre 
bidrag i dette nummeret. Liv Merete Nielsen omtaler de nye 
læreplanene i sin spalte Hvor er dybde og progresjon? på side 
9 og daglig leder i Kunst og design i skolen, Lennart Johansson, 
skriver utfyllende om fagfornyelsen i sitt innlegg De nye lære-
planene på side 23. 

Det er tid for refleksjon men også handling, både hos Kunst og 
design i skolen og på hver enkelt skole ute i det ganske land. Det 
er nå vi har mulighet til å si vår mening om læreplanene som 
kommer til å forme den norske skolen i tiårene fremover!

  Silje Pedersen Engeset skriver om gjenbruk og bruk av søppel i arbeid 
med smykker i valgfaget Design og redesign. Innsikt i og kunnskap om natur 
og miljø er en viktig del av dannelseaspektet spesielt med tanke på forbruk 
og bærekraft. Les mer om Siljes arbeid i artikkelen Å smykke seg med søppel 
på side 26. Foto: Silje Engset

Vi håper dette nummeret kan bidra med inspirasjon og være 
tankevekkende i møte med deres egen undervisning og i møte 
med skissene til de nye læreplanene. 

God lesing!

Redaktør
Jorid Vittersø
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