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Forord 

Forskernettverket DesignDialog samler forskende designere, arkitekter og 
designdidaktikere fra ulike institusjoner. Et sentralt mål for forskernettverket 
DesignDialog er å utvikle kunnskap som kan bidra til å styrke forskningsfeltet og 
dermed bidra til å styrke demokratisk brukermedvirkning, innovasjon og 
konstruktiv dialog om design – i vid betydning. Kombinasjonen av å studere det 
som skjer innen design i næringslivet og det som skjer innen designutdanning og 
formidling sees på som en fruktbar kombinasjon for nettverket. 

Denne artikkelsamlingen er skrevet i en brytningstid mellom to læreplaner. L’97 ble 
erstattet med Kunnskapsløftet i august 2006. Arbeidet med den nye læreplanen har 
pågått siden oktober 2001 da ”Søgnenutvalget” ble oppnevnt for å vurdere innhold, 
kvalitet og organisering i grunnopplæringen. Dette utvalget leverte innstillingen I
første rekke. Forsterket kvalitet i en grunnopplæring for alle i juni 2003. På 
grunnlag av denne utarbeidet Utdannings- og forskningsdepartementet 
stortingsmeldingen Kultur for læring som ble behandlet i Stortinget i juni 2004. 
Deretter ble læreplangrupper oppnevnt og midlertidige læreplaner ble lagt fram i 
september 2005. Det ligger altså en lang politisk behandling i forkant av det 
konkrete arbeidet med læreplaner i ulike fag. 

I 2006 har den fagdidaktiske debatten i stor grad vært knyttet til innføringen av de 
nye planene. Utfordringene står i kø, og behovet for forskning og artikulert 
kunnskap på feltet er åpenbart. Denne artikkelsamlingen bidrar til å kaste lys over 
noen problemstillinger som er relevante ved innføringen av de nye planene. Alle 
tekstene i samlingen er skrevet av doktorstipendiater innenfor undervisning knyttet 
til arkitektur, design, kunst og håndverk. De byr på refleksjoner rundt 
undervisningsspørsmål knyttet til fagområdet; fra bygde omgivelser, via 
vurderingsproblematikk, politiske strømninger, demokratiske prosesser til 
grunnleggende ferdigheter.

Ved innføring av en ny læreplan vil det alltid være verdifullt å se på historien som 
leder opp til de nye planene for faget. Faget Kunst og håndverk i grunnskolen har en 
lang og variert historie. Eldre tekster kan få ny relevans sett i lys av nåtiden. I 
artikkelen Det doble kjeldespring - Kunst og handverksdidaktikk tar Ingvild 
Digranes for seg eldre nordisk didaktikklitteratur i lys av Kunnskapsløftet sin 
fokusering på kunnskap. Kunnskap har vært et omstridt ord i deler av fagmiljøet. 
Den eldre originallitteraturen representerer et grunnlag for å reflektere rundt 
fagproblematikk og faglegitimering også i forhold til innføring av Kunnskapsløftet.
Den kan bidra i diskusjoner rundt spørsmål som kunnskap, ferdigheter og teknikk 
blandet med individualisering og mestring. Artikkelen stiller spørsmål ved om ikke 
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det praktiske perspektivet som faget kan tilby er en like viktig form for kunnskap 
som de nå mer profilerte grunnleggende ferdighetene. 

Denne tråden plukkes opp i artikkelen Kunst og handverk i Kunnskapsløftet 06 - 
Basiskunnskapar og kunnskapsdimensjon hvor Karen Brænne diskuterer 
innføringen av basisferdigheter i alle fag, og ser på utfordringene forståelsen av 
dette begrepet fører med seg for faget Kunst og håndverk. Å tegne, konstruere og 
være visuelt litterat er utelatt fra basiskunnskapene, og dette er grunnlag for 
bekymring for fagmiljøet. I sin ytterste konsekvens kan vi se en skole forstått som 
et sted der intellektuell vekst oppnås utelukkende gjennom kjennskap til teoretisk 
fagstoff. Det praksisnære og problemløsningsorienterte Kunst og håndverksfaget 
blir ikke tilstrekkelig verdsatt innenfor en slik skole.

Ved innføringen av Kunnskapsløftet, ser vi at arkitektur blir et eget hovedområde i 
faget Kunst og håndverk. I artikkelen Estetisk kvalitet i våre omgivelser - moderne 
arkitektur som et fagdidaktisk anliggende diskuterer Laila Belinda Fauske denne 
styrkingen av arkitektur og design i en kulturpolitisk kontekst. Estetisk kvalitet i 
våre omgivelser ble på 1990-tallet et politisk anliggende, med et krav om en 
kulturell kompetanseheving i det norske folk. Ved innføringen av Kunnskapsløftet
tillegges faget et ansvar for å formidle kunnskap som gir mulighet for deltagelse i 
demokratiske beslutningsprosesser. Artikkelen tar for seg problemer rundt 
diskusjonen om kvalitet i arkitektur. Estetisk kvalitet og brukermedvirking er ikke 
en uproblematisk kobling, og vil være et anliggende for politikere, fagmiljø og det 
designdidaktiske forskningsfeltet i årene fremover. 

Demokrati i det bygde miljø er også tema for artikkelen A story to tell - How to 
provide meaning in architecture for pre-school children hvor arkitekten Christiane 
Johannsen ser på skolearkitektur. Arkitekturen skaper konteksten for dagliglivet 
vårt, og påvirker hvordan vi lever, beveger oss, arbeider og leker. Det har 
innvirkning på livskvaliteten i hverdagen. Skolearkitektur spiller en rolle i barnas 
læringsaktiviteter, og det er viktig å legge til rette for et positivt læringsmiljø. 
Denne artikkelen ser på en førskole, og hvordan det bygde miljø kan støtte og 
utvikle gode læringsarenaer for barn og gi dem trening i å reflektere over sine 
omgivelser. 

I Kunnskapsløftets fagplan for Kunst og håndverk blir de menneskeskapte 
gjenstandene fremhevet som identitetsbærere. Monika Hestad, med bakgrunn fra 
industridesign, tar i artikkelen Merkevaremakt eller forbrukarmakt for seg 
koblingen mellom identitet og produkt. Etter hvert som basisbehovene våre er 
dekket, tar vi oss oftere råd til å kjøpe opplevelser og identitet i form av produkt. 
Denne artikkelen diskuterer forholdet mellom merkevarebygging og produktdesign 
og stiller spørsmål ved om merkevarebygging fører til at bedriftene eller 
forbrukerne får mer makt. Vil kunnskap om produkt styrke en persons evner til å ta 
kvalifiserte valg?
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Eva Lutnæs påpeker i Vurderingskompetanse i faglærerutdanningen - veien mot en 
fagdidaktisk handlingskompetanse at lærernes profesjonelle kompetanse vil være et 
avgjørende bindeledd mellom formulert intensjon i læreplan og erfart praksis for 
elevene. Høgskoleansatte ved lærerutdanningen blir gjennom sin vurdering av 
lærerstudentene en rollemodell for studentene i deres vurderingspraksis. Artikkelen 
stiller spørsmål ved hvordan faglærerutdanningene innenfor fagområdet Kunst og 
håndverk, bidrar til å utvikle vurderingskompetanse hos fremtidige faglærere, og til 
å belyse en viktig del av faglærerens profesjonskompetanse. 

Et annet tema som er kommet sterkere inn i Kunst og håndverk og Formgivingsfag 
er fotografiet. Anna Austestad problematiserer i artikkelen Mellom store og små 
fortellinger - om fotografier og Kunnskapsløftet, at det er nødvendig å ta stilling til 
hvordan fagfeltet skal nærme seg fotografier i undervisningssammenheng. 
Fotografier i dag er en sentral del av vår visuelle hverdag gjennom medier, 
familiealbum og fotografier innenfor naturvitenskap og juss. Den tar opp hvordan 
elevenes fotografiske fortellinger kan si noe om hvordan fotografi til nå har fått 
plass innenfor opplæringen i Kunst og håndverk. Den fotografiske praksisen gir 
grunn for refleksjoner rundt innføringen av Kunnskapsløftet i praksis.  

Nettverket har tidligere gitt ut samlingene: 

Nielsen, Liv Merete og Ingvild Digranes, reds. 2005. DesignDialog - Design og 
fagdidaktiske utfordringer. HiO-rapport nr 33. Oslo: Høgskolen i Oslo. 

Nielsen, Liv Merete, red. 2004. DesignDialog - designforskning i et demokratisk 
perspektiv. HiO-rapport nr 22. Oslo: Høgskolen i Oslo. 

Forskernettverket DesignDialog ønsker med utgivelsen av DesignDialog - 
Kunnskapsløftet og visuell kompetanse å bidra til debatt rundt designdidaktiske 
problemstillinger knyttet til Kunnskapsløftet.

I arbeidet med denne samlingen har vi benyttet oss av nettverksdeltakernes 
kompetanse gjennom ordningen peer response. Artikkelforfatterne har i små 
grupper utvekslet råd og kommentarer til hverandres arbeid, og i et samarbeid 
utviklet artiklene videre til resultatet som nå foreligger. Vi vil derfor takke alle 
bidragsyterne, både for ferdig arbeid, og for uvurderlig peer response innsats 
underveis.

Liv Merete Nielsen
Ingvild Digranes 
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Det doble kjeldespring 

Kunst og handverksdidaktikk 

Ingvild Digranes 

Fagdidaktiske røter 

”Kvifor er du heile tida så oppteken av dei eldgamle didaktikkbøkene dine?” Dette 
møtte meg frå ein god ven då eg ivrig la ut om gamle fagbøker eg hadde vore så 
heldig å få kjøpe. Spørsmålet overraska meg, men gjer samstundes at eg må tenke 
etter. Kvifor er det slik at eg finn eldre fagdidaktikktekstar i Kunst og handverk frå 
Norden så fasinerande? Er det berre at det er gamle vakre bøker, eller ligg det meir 
bak?

Etter å ha grunna på dette, står særleg eit punkt klart føre meg. Denne original-
litteraturen representerer ein rikdom for fagproblematikk og faglegitimering også i 
høve til innføring av Kunnskapsløftet 2006 (KL’06). I diskusjonar kring omstridde 
spørsmål presenterer denne litteraturen tankar bak omgrep som nytte, kunnskap, 
tame og teknikk blanda med individualisering, meistring, evner, personlegdom og 
eige uttrykk. Omgrep som i seinare fagdidaktisk debatt ofte vert sett som sam-
svarande med ulike verdiretningar innanfor skuledebatt (Efland 2004; Borgen 1995; 
Lindberg 1988). I den eldre fagdidaktikklitteraturen er ikkje desse motsetnadane 
’ferdigsementert’ enno, og dei same omgrepa vert nytta av ulike disiplinar og 
retningar. Ikkje av di dei mangla innhald eller ikkje var klart definerte, men av di 
dei fekk vere ein del av dei store verdidiskusjonane, som fellesreferansar, og ikkje 
låst som kampsak for ei retning (Eng 1918; Digranes 1933; Øde 1880; Bull-Hansen 
and Mæhlum 1932).1

1 I denne artikkelen fokuserer eg på eldre didaktikklitteratur. Dette gjer eg ut frå min ståstad i dagens debatt. 
Relevansen ligg nettopp i denne nytolkinga av eldre tekstar. Tidlegare praksis er ikkje inkludert i dette. 
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Tilbøyelegheit til å sidestille eit omgrep med ein spesifikk ståstad, eller ei gruppe, 
har gjeve opphav til problem i diskusjonar innanfor faget. Latour påstår at dette er 
ein naturleg utvikling i gruppedanning. ”It is always by comparison with other 
competing ties that any tie is emphasized” (Latour 2005:32). Polarisering av sidene 
i debatten gjev opphav til gruppebyggjing, og identifiseringa med ulike omgrep som 
kreativitet versus kunnskap, fri utfalding versus teknikk, gjer omgrepa meir enn 
innhaldet til kampsaker for ulike debattposisjonar og verdisyn. Å identifisere seg 
med motparten, eller sympatisere med viktigheita i innhaldet i opposisjonen sine 
omgrep vert då svært vanskeleg.  

Kunnskapsløftet: Kva no? 

I eit fag der elevane så tydeleg signaliserer engasjement2 vert det viktigaste 
spørsmålet å stille: ”Kva skal skulen vere? Kva oppgåver skal han ta hand om, og 
kva innverknad har dette på vårt fag?” Skal skulen vere ein institusjon primært for 
danning, oppseding, kunnskapstileigning, oppbevaring, utvikling, folkeopplysing, 
eller berre noko av dette? Ein læreplan er eit politisk dokument, og signal frå ulike 
hald spriker. Læreplanen vil innehalde innslag av alle desse tankane. På eit generelt 
verdigrunnlag vil dei pedagogiske mål om danning og oppseding vere viktige, men 
samstundes skal planen fungere på fagnivå. Her er disiplinkunnskap det som vil 
styre innhald og målsetjingar. Dette er to ulike perspektiv på ein gong. Tidlegare 
teori framheva denne dialektikken: ”Skolen kan have et dobbelt Kildespring: ét i 
Samfundets Krav, ét i Personlighetens” (Trier 1892a:86). Men i ein periode, frå 
1960 til 1990-talet, gjekk straumane vekk frå ein basis bygd av desse to 
”Kjeldespringa” til noko meir einsidig å famne om personlegdomen si utvikling 
(Brænne 2005).

Utviklinga frå læreplanen av 19603, gjennom mønsterplanane fram mot L’97 har i 
stor grad vore retta mot danning av individet som det primære mål i skulen 
(Skarpenes 2004). Særleg innanfor faget Kunst og handverk har dette ’karismatiske 
fagsynet’ fått dominere (Digranes 2005). Skarpenes skriv i si doktoravhandling om 
’pedosentrismen’ som har vore styrande i norsk skule. Der står trivsel og omsorg i 
høgsetet. Individualisering er gjennomført i så stor grad at det fører til ei 
personifisering av kunnskap. Det ligg ikkje ein felles kunnskapsbase til grunn hjå 

2 Forsknings- og Utdanningsdepartementet tinga i 2003 i samarbeid med Forskningsrådet evalueringa Kunst 
og håndverk i L97. Nytt fag - ny praksis? (Kjosavik, Koch, Skjeggestad, and Aakre 2003). Denne evalueringa 
viste at Kunst og handverk er eitt av dei faga elevane i grunnskulen likar best. Det er med andre ord eit svært 
populært fag. Dette er bra, men ikkje nyhende for fagmiljøet. Allereie på det 6. nordiske Skolemøde 6. August 
1890 (Trier 1892b) vart det poengtert at elevane viste skulevegring og at fleire fag var tunge, teoretiske og 
ikkje populære verken hjå elevar eller hjå foreldre under leksehjelp. Sløyd var det faget elevane fann seg best 
til rette i. Det praktiske, saman med kjensla av meistring og stimulering av den visuelle og kroppslege 
kunnskapen vart gjenkjent som viktig i 1890, og desse punkta kjem att i dagens vurderingar av fagets styrke. 
Praktisk erfaring og kunnskap heng saman, og eit fag der praksisen står i høgsetet har stor undervisingsverdi i 
eit samfunn der det visuelle er viktig. Kunst og handverk har halde seg godt, og var, både i 1890 og i 2003, 
faget elevane sette mest pris på i grunnskulen 
3 Forsøksplanen av 1960 
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elevane. Retningar som ’Learning to learn’ og ukritisk bruk av slagord som ’ansvar 
for eiga læring’ fører til ein legitimitetsdebatt og ein profesjonsidentitetskrise der 
det viser seg at vi saknar ein viktig faktor i diskusjonen, nemleg fagkunnskapar 
(Bernstein 2000; Skarpenes 2004; Time 2005). Det viser seg etter kvart at dette 
’omsorgsparadigmet’ som har dominert ikkje fungerer, og ’short-termism’4 som 
innanfor faget vårt har råda grunnen, har vist seg å vere ein for smal basis (Carr 
2000). Kunnskapsnivået har gått ned (PISA 2003), og fagkunnskap kjem nok ein 
gong i fokus som avgjerande for undervisinga. Eg ser det både som naudsynt, og 
som fullt mogeleg, å definere ein kunnskapsbase med ulike typar kunnskap, også 
kunnskap frå det praktiske og visuelle fagområdet. 

Det er heile tida aktuelt å stille spørsmålet: Kva skal dei ulike faga primært 
innehalde? Spesifikk fagkunnskap eller utelukkande metode for danning og 
oppseding? Dersom svaret er fagkunnskap, må kvar disiplin og fagområde ta ein 
diskusjon i høve til den nye læreplanen. Dersom fag som matematikk skal vere 
basert på fagkunnskap og ein profesjonell fagdisiplin og ikkje utelukkande vere 
metode for danning, så bør dette gjelde også alle dei andre faga i læreplanen. 
Dersom eit område har fått status som fag, vil det fylgje naturleg at basisen for 
utforminga av faget, er fagkunnskapar. Dette gjeld også Kunst og handverk som 
fag. Det viktige vert difor å spørje: Kunnskap i vårt fag - kva er det? Og ikkje minst: 
Nyttig kunnskap i vårt fag - kva er det og kven skal det vere nyttig for? 

Skulefagdebatten i Norden og Noreg 

Faget Kunst og handverk er ei samling av svært ulike disiplinar og fagområde. 
Kunsthistorie, kunst, handverk, design, arkitektur, kulturhistorie, kunsthandverk 
etc., er samla innanfor rammene av eit fag. Dette har ført til at det ofte innanfor 
faget vårt ligg grupperingar i kamp med kvarande. Dei ulike verdiforankringane 
gjev opphav til misforståingar og at debattantane snakkar rundt og forbi kvarandre. 
Det er innanfor faget sterke røter til Rousseau og Lowenfeld og tankar rundt 
individualitet og indre utvikling (Lowenfeld and Brittain 1971; Eng 1918), 
samstundes som det vert snakka om å vere visuelt litterat (Wilson 2004, 2005; 
Raney 1999; Nordström and Romilson 1972), å inngå i demokratiske prosessar i 
samfunnet (Nielsen 2003; Nielsen, Aksnes, Reitan, and Digranes 2005), å ha visuell 
kompetanse og identitet. Å snakke om kunnskap, ferdigheit, tame og nytte var ikkje 
tabu før forminsfaget slo rot. Grunnen til dette var at utgangspunktet var eit anna. 
Kva er verdigrunnlaget bak fagdebatten no, i samanheng med Kunnskapsløftet 
2006. Har vi gjenoppdaga det allsidige i faget? Har vi funne att kunnskap som basis 
for det sosiale slik Latour framhevar?

Latour snakkar i si bok Reassembling the social (2005) om at individet utan 
relasjonar er uinteressant. Personar vert definert gjennom dei objekt, tekstar og 

4 ’Short-termism’ er tanken om at dersom eleven lærer strategiar for å lære, så treng ho ikkje direkte 
basiskunnskap. Ho vil i alle situasjonar kunne tileigne seg dette ut frå individuell læringskapasitet. 
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relasjonar det inngår i og har samband med, og det er i assosiasjonane rundt at vi 
finn rammene for ’samfunnet’ og personen. Det doble Kjeldespringet står her 
sentralt. Det sosiale som er basisen for kvifor skulen som institusjon lever, er meir 
enn individa. Det er òg objekta som eksisterer i tilknytning til individa. Samfunnet 
er både individ og objekt. Desse tankane har Latour utvikla vidare frå sosiologiske 
teoriar frå nettopp 1890-talet. Teoriar der interaksjon med omgjevnader og objekt 
står sentralt i bygging av individ i samfunnet (Latour 2005; Tarde 1899/2000).  

Kva har så faget Kunst og handverk å bidra med i denne samanhang, dersom det er 
slik Latour påstår, at fysiske objekt og vår samhandling med desse er like viktig 
som vår samhandling med tekstar, andre personar og språk? Langt utover det 
fagdidaktiske miljøet vil dette kunne skape gjenkjenning av visuell kompetanse som 
viktig, og gjev faget ein svært sentral posisjon innanfor vidare skuleutvikling. Kunst 
og handverk er det faget som mest direkte tar opp denne samhandlinga. Både 
gjennom ’kropp og ånd’. Dette har vore avgjerande innanfor faget sidan oppstarten.  

”Enhver Undervisning bør have Børnenes Udvikling for Øje. Et Fag, som ikke 
tilfredstiller denne Fordring, har ikke sin Plads i Skolen  er ikke et Skolefag eller en 
Skolesag.
 Det erkendes af saa godt som alle Skolemænd i vor Tid, at denne Udvikling maa 
omfatte lige saa vel Legemet og dets Kræfter som Aand og Sjæl. Legemet er jo ikke 
alene Aandens Bolig, men ogsaa dens Redskab  den Kraftstation, som alle Sjælens 
Ytringer er afhengige af. Legeme og Sjæl staar i den inderligste Sammenhæng og 
Forbindelse med hinanden” (Thane 1912).

Allereie før teikning, sløyd og handarbeid vart innførde som fag i 1890 gjekk 
debatten rundt kva faget skulle tene til, og kva faktorar som ville rettferdiggjere 
innføringa av undervising innanfor fagfeltet kunst og handverk. Her vart det 
diskutert både undervisinga sitt mål, skilnad frå yrkespraksis og tilpassing til ein 
læringsarena for ålmenta. Det visuelle og praktiske vart sett på som det som gav 
faget sin eigenart. Visuell og praktisk tame, kunnskap og personleg utvikling  det 
doble kjeldespring. Desse faktorane vart ikkje sett i opposisjon til kvarande. Dei 
vart heller skildra som utfyllande i høve til kvarandre på eit sett som kunne skape 
forståing utover fagrammene. Rikdomen dette tilførte faget vart i eldre tekstar sett 
på som den faktoren som gav faget eit fortrinn. ”Jeg stiller altsaa Sløjden, 
Haandgerningen, i Centrum og mener, at det er det Synspunkt, hvorfra dens Sag 
skal forsvares” (Trier 1892b:293). Det kjem òg fram at dei rekna faga som noko 
meir enn handverk og meir enn pedagogikk.  

”Hovedformaalet for denne Undervisning bliver derfor at udvikle Barnets 
Nævenyttighed eller Haandferdighed i Brugen af almindeligt Værktøi, dets Øiemaal for 
Symetri og Forhold, dets Smag og Skiønhedssands, samt endelig at bibringe hen 
opvoxende Slægt Lyst og Kjærlighed til haandens Gjerning.  
 Med dette Formaal for Øie bliver husflidslærerens Gjerning en ganske anden end en 
Haandverks-Mesters, omenskjøndt de begge have at undervise sine Lærlinge eller 
Elever i det samme Fag, Haand Arbeide.” (Øde 1880:4) 
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Her er det snakk om solide fagkunnskapar innanfor komposisjon, ferdigheiter, 
teknikk og motivering. Verktybruk, forståing for storleikstilhøve, symmetri og 
kvalitet vert framheva som viktige. I tillegg vert det lagt vekt på at det med 
vaksenalderen som mål likevel skal leggast vekt på at det er elevar og personar det 
her er snakk om. Elevar som skal sitte att med ein basiskompetanse som ikkje er ein 
fullverdig handverksutdanning, men meir ei førebuing til å kunne meistre eit 
’alminneleg’ handverksnivå. Dei er klar over at dette frå læraren si side krev 
kunnskap om både fag og pedagogikk  altså fagdidaktikk: ”Han maa være baade 
Lærer og Haandværker – ja Haandverker i forskjellige Fag  i en og samme 
Person” (Øde 1880:4). For å kunne avgjere kva som er dei nyttige grunn-
kunnskapane, er det naudsynt med stor kunnskap innanfor feltet. Å stå i praksisen, i 
kunnskapen, og å sjå utover. Dette er ikkje utdaterte tankar eller stridssaker. Det 
gjev tvert imot gjenlyd i samtida. Lærarstudentorganisasjonane anno 2006 sine 
eigne fordringar om skulekvalitet til lærarutdanningane viser dette: ”Da må vi ha 
topp kompetanse både faglig og didaktisk” (Bjelland and Nygaard 2006). 

Tankane med basis i dei to kjeldespring vart plukka opp av didaktikklitteraturen i 
Noreg før krigen (Digranes 1933; Bull-Hansen and Mæhlum 1932; Bakke and 
Arnekleiv 1948; Berg 1948; Trætteberg 1934). Det vart lagt vekt på både 
samfunnsnytte og individualitet med utgangspunkt i kva som frå samfunnet si side 
vart sett som nyttige kunnskapar å ta med seg til vaksenlivet. I tillegg vart 
meistringsaspektet og individualisert undervising sett på som svært viktige faktorar 
innanfor faget. Individualisering vart gjeve mykje rom i denne litteraturen, men 
individualisering med basis i elevane si grad av kunnskap og meistring i arbeid med 
eit eige uttrykk. 

Kampen om faginnhaldet 

Fagdidaktikkverka retta seg framleis på 40- og 50-talet etter eldre planar og nytta 
didaktikkbøkene frå 30-talet som utgangspunkt og kjelder (Digranes 1933; 
Trætteberg 1934; Bull-Hansen and Mæhlum 1932). Dei heldt fast ved relevansen av 
samfunnets krav og tradisjon i tillegg til individuell fridom. 

”Det heter handarbeid, men undervisningen kan legges slik at det blir like meget 
åndsarbeid. Meningen er at elevene skal læres opp i teknisk ferdighet, hun må også 
lære å tenke. 
 Derfor må skolemyndighetene ikke gi handarbeid for snautt timetall. Faget må få 
timer slik at det virkelig kan bli til den nytte det bør bli for eleven, ikke bare en 
produksjon av pensumplagg, men elevene bør også virkelig forstå det de utfører.” 
(Berg 1948:423) 

Dei freista å gje rom for både ferdigheit innanfor verkty, og kunnskap om kulturen 
rundt arbeidet. Samtidig var dei opptatt av at elevane skulle tenke sjølv utover det 
dei lærer. Ånd vart framheva som viktig. Å forstå og tenke utover rammene. Denne 
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dialektikken er det som i mine auge gjer det spanande å ta fram eldre didaktikk-
litteratur på ny. Dei avviste reproduksjonstanken frå industrialismen, men gjekk 
ikkje vekk frå teknikk, tradisjon og kunnskap og at undervising skal skje med basis 
i dette. ”Sløiden skal bruke både kropp og sjel, forstand, hjerte og hånd. Den skal 
gjennom barnets egen virkelighet peke ut over barnealderen mot det voksne 
menneskets opgaver som samfundsborger” (Digranes 1933:14). Bøkene sto sterkt 
og vart nytta både som planleggingsreiskap, grunngjeving og metodehjelp i skulen. 
Dei greidde på ein utmerkt måte å binde saman dei vanskelege komponentane 
pedagogisk teori, didaktisk tenking, metodiske konsekvensar for undervisinga med 
tradisjonane som allereie låg i faga her i landet, og elles i Norden (Mikkelsen 1912; 
Thane 1912).

Også før faga Teikning, Sløyd og Handarbeid for jenter i 1960 vart slått saman til 
faget Forming vart Teikning sett som basis for forståing av den tredimensjonale 
verda, som utgangspunkt for arbeid med å skape innanfor sløyd og tekstil, sam-
stundes som det vart gjeven rom for personleg utfalding i utforming av oppgåvene. 
Modellrekker vart nytta både i sløyd, teikning og tekstil, men tankar om personleg 
uttrykk hadde likevel grobotn, og opna for periodar med fritt arbeid der individuell 
design vart sett som naudsynt. 

I forlenginga av elevane sin openberre trivsel innanfor det praktiske sløydfaget, og 
skulevegring ovanfor teorifaga vart det svært tidleg i Norden lansert tankar om 
sløyd som regifag for skulen. Synet var at med utgangspunkt i praksis, ville 
teoretisk kunnskap vekse naturleg fram hjå elevane.

”(...) „Sløjdundervisning“, vil her efter min Opfattelse være i Stand til at tale det 
forløsende Ord. Jeg har nettop valgt dette Æmne at tale om i Dag, fordi Sløjden staar 
for mig, ikke blot som et enkelt, tilfældigt, maaske praktisk ret nyttig Tillæg til den 
øvrige Undervisning, men som et Omraade, paa hvilket vi bevæge os i det centrale, det 
for al Undervisning afgørende. Og selv om all Landets Lærere vilde slaa Hænderne 
sammen over et saadant Kætteri, som at syslen med materielle Genstande kunde have 
noget med det centrale i Skolen at gøre, vil jeg dog bestemt fastholde min Opfattelse 
(...)” (Trier 1892b:293) 

Desse tankande er på eit plan oppløftande, men her bør vi gå varsamt inn i debatten. 
Dette synet kan lett tolkast som ikkje å tufta på faget som eit kunnskapsfag, men 
meir med eit pedagogisk utgangspunkt der faget er metode meir enn eigen 
kunnskapsdisiplin. Det er ikkje fagkunnskapane som sit i høgsetet, men oppseding 
og danning inn i andre fag. Desse tankane, uttrykt allereie av den danske pedagogen 
Trier i 1892, om ikkje så tydeleg, vart svært dominerande innanfor faget etter 2. 
verdskrig, særleg etter samanslåinga til faget Forming i 1960 (Lowenfeld and 
Brittain 1971; Skarpenes 2004).
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Barnekunst og personlegdom 

Opptakten til denne pedagogiseringa av faget byrja gjennom påverknad frå kultur-
verda og pedagogisk teori i form av Rousseau og reformpedagogiske straumar i 
tolkingar av Dewey. Sjølv om Dewey i sine tekstar forfekta ei forankring i begge 
kjeldespringa: ”Learn to do by knowing and to know by doing” (Dewey and 
McLellan 1889), vart dette forenkla til slagordet ”Learning by doing”. Reform-
pedagogikken plukka det opp, og nytta det hovudsakleg til å framheve aktivitet og 
personleg utvikling som det viktige. Det slagordet fekk etter kvart stor innverknad 
på skulesida. Kultur- og kunstverda gjorde seg også svært gjeldande gjennom dei 
nye vandreutstillingane. Dei vitja skular i heile landet, og la gjennom opplysnings-
materiell opp til nye føringar for kva barneteikning, og gjennom dette, kva faget 
Teikning skulle vere. Desse føringane hadde basis i kunsthistorie og kunstteori, der 
indre inspirasjon, upåverka av ytre læring vart sett på som det originale uttrykk. 

”Børns tegninger som kunst har ingen historie og er uden historiske 
udviklingsmuligheder. De opstår hvert minut på dagen, uden forbindelse med 
hinanden, uden påvirkning af hinanden. Uden viden og kunskaber gennemløber de en 
udvikling og forsvinder. Barns kunst er en væxt og ingen dannelse. Dens formålsløshed 
betegner den som ren kunst.” (Jørgensen 1945:3) 

Trua på ’barnekunsten’ og urkrafta vart førd inn i norske skular frå meir enn ei 
retning, og fagkunnskap vart sittjande att i grøftekanten.

Forming og ny retning i faget 

Tankane om barnekunst som levde i kunstverda, og som støtta seg på pedagogisk 
teori, fekk støtte frå fagdidaktisk hald i Lowenfeld si svært kjende bok Creative and 
mental growth: a textbook on art and education som kom ut for første gang allereie 
i 1947. Denne boka var førande for formingsundervisinga i Noreg langt ut på 80-
talet og dei leiande tankane var: Fri utfalding, ingen rammer, personleg uttrykk, 
inga påverknad, ingen historiske linjer attende, ingen døme. ”Udviklingen af 
skabende begreber kommer indenfra  man kan ikke undervise i dem” (Lowenfeld 
and Brittain 1971:47).

Fagfeltet skapte her eit problem for seg sjølv som kunnskapsfag med undervisings-
tilknytting. Kunnskap utover individuell vekst i elevens indre liv vart ikkje gjeven 
plass i faget, og synet var at læring ikkje kunne finne stad i eit samspel mellom 
lærar og elev. Fagkunnskap vart ikkjeeksisterande i forlenginga av tankar rundt 
urkraft og barnekunst. Kunnskap og ferdigheit, i tyding felles innlæringsbase, hadde 
harde kår, då desse vart sett på som noko utelukkande hemmande i skapande 
prosessar. Ingenting tilført frå utsida skulle spele inn, eller kunne spele inn. 
”Læreren bør anerkende, at hans egne indlæringserfaringer ikke er til nogen nytte 
for barnet, for det er i børnenes stræben hen imod et svar, at indlæringen finder 
sted” (Lowenfeld and Brittain 1971:19). Dette gjorde at det vart knytt negative 
assosiasjonar til omgrepet kunnskap. I alle fall til formuleringa nyttig kunnskap. 
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Nye vindar i kunnskapsdebatten 

Haldningar til kunnskap og samfunn endra seg opp mot og med L’97 (Det 
kongelige kirke- utdannings- og forskningsdepartementet 1996). Her vert dei to 
kjeldespringa frå 1890-åra igjen fremja som krav: Samfunnet sitt krav og personleg-
domen sitt krav vart trekt fram. Latour (2005) sine tankar om at person og samfunn 
ikkje kan skiljast, då personlegdomen ligg i korleis vi held oss til samfunnet og 
objekta som konstituerer dette samfunnet og difor er to sider av same sak, gjev 
gjenklang i den generelle delen av læreplanen, der dei ulike mennesketypane ender 
opp i det integrerte mennesket (KUF 1996).

I sjølve fagdelen av planen fekk kunnskap og teknikkar igjen rom innanfor Kunst 
og handverk, men heile tida kopla saman med kreativitet og fri utfalding. Fag-
didaktiske tankar frå før krigen fekk relevans, om enn i nytt lys. Det vart tidleg stilt 
spørsmål med einsidig vekt på det indre liv, også i samband med fagområdet kunst 
(Wilson and Wilson 1977) og i L97 vart det på nytt høve til å bruke ord som kunn-
skap i relasjon til fagområdet Kunst og handverk. Problemet med undervisings-
legitimiteten vart freista løyst.

Kunnskapsløftet og nyttig kunnskap 

Kunnskapsløftet 2006 har innanfor Kunst og handverk, etter mitt syn, byrja vegen 
med å ta eit skritt fram i diskusjonen rundt kunnskap. Det vil ikkje seie at vi er 
framme ved målet. Her er mykje igjen å diskutere. Likevel vil eg seie at i eit fagfelt 
der verken nytte eller kunnskap, læring eller undervising, teknikk eller tame fekk 
spelerom i fleire tiår, har planen no tatt eit standpunkt. Det vi no treng å sjå på er: 
Kva er ståstaden for kva planen ser som nyttig kunnskap? Er det sett frå ei lita 
kommersiell gruppe sin ståstad, med utnytting av dei mange for økonomisk gevinst 
for nokre få, slik kritikken ofte lyd frå dei som framleis forfektar barnekunst som 
det einaste reelle utgangspunkt? Er det nytte sett som å utdanne lydige arbeidarar? 
Eller er det sett som å utdanne elevar i ’pedosentrismens’ teikn, slik at dei har 
kunnskapar utelukkande om kva dei vil? Eller er det på basis av dei to kjeldespring 
der vi utdannar til demokrati  der kunnskapar som vil vere nyttige for val, rundt 
yrke, verksemd, problemløysing, meistring, eige levd liv og eit felles gode står i 
sentrum?

Dei to kjeldespringa saman med assosiasjonane og relasjonane personar har til 
objekt, både dei fysiske og sosiale omgjevnadar, opnar for vårt fagområde døra mot 
eit stort felt som i KL’06 er oppdelt og døypt: ”Visuell kommunikasjon, Arkitektur, 
Design og Kunst” (Utdanningsdirektoratet 2005). Dei fysiske omgjevnadane som 
påverkar samfunnet og personane er avduka i ei ny inndeling, og fagdisiplinen bør 
på bana for å ta den didaktiske diskusjonen på kva som i 2006 er den kunnskap som 
må til for å nå dei komplekse måla dette fører med seg, både innanfor faget og 
utover faget.
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Utviklinga går stadig vidare i retning av ein kombinasjon av dei to kjeldespringa 
innanfor faget Kunst og handverk. Det vert opna for eit vidare kunnskapsomgrep, 
som famnar både personleg utvikling og ein felles kunnskapsbase i meir formell 
forstand. Begge desse sidene av fagområdet er naudsynt og relevant i eit fag som 
skal vere skapande. Ei kunstig deling vert ikkje interessant å oppretthalde. Det vert 
meir spanande, men og mykje meir av ei utfordring, å legge opp til eit samspel, der 
begge sidene av faget vert spegla i undervising og planar. 

Kva som er viktig kunnskap endrar seg. Vi må heile tida diskutere og ta stilling til 
det, og å leve i 70-talets pedagogisering av faget vil ikkje svare til krava i vår 
tidsalder med stadig aukande visuelle bodskap. Kunnskap innanfor visuell tame 
burde, slik det allereie på 1800 talet vart ropt etter, vere eit ’sentrum’ for kvardagen.

Med Latour sitt fokus på objekta som like avgjerande for samfunnsbygging som 
individa, og det doble kjeldespringet i bakhovudet burde faget stolt krevje større 
plass i skulen. Visuell kompetanse og å kunne delta aktivt i utforminga av vår 
fysiske omgjevnader kan seiast å vere naudsynt, på lik linje med å rekne og skrive. 
Kanskje vi treng å revitalisere nokre av stridsomgrepa. Ikkje nødvendigvis gjennom 
å gje dei nytt innhald, men gjennom å sjå under overflata til kva som var og er dei 
dominerande verdiforståingane bak argumentasjonen i dei stridane som kjem opp, 
og sjå på korleis dette kan skape misforståingar i høve der verdiutgangspunktet 
ikkje samsvarar hjå debattantane. Vi må kanskje ta opp igjen debatten rundt kva 
som skal vere viktige kunnskapar i skulen generelt, og i Kunst og handverk spesielt 
framover. Kanskje kan tankane om Kunst og handverk som regifag få ei ny 
bløming? 
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Summary

Original literature from the late 1800’s and early 1900’s, concerning art education, offers a 
rich source for understanding and revitalising the debate concerning the implementation of 
a new curriculum in Norwegian compulsory school within the subject Art and Crafts. By 
retracing how they balance the concepts knowledge and free expression, society and the 
individual, and practice and theory in a period where today’s polarisation between 
creativity and knowledge was not yet establish, we can question this polarisation. A view 
into how the values behind the texts might not be as one-sided as might be claimed by 
parties in today’s debate, can give clues to how once again the subject can have a duel 
base: both societal and individual influence and growth.
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Kunst og handverk i Kunnskapsløftet 06 

Basiskunnskapar og kunnskapsdimensjon 

Karen Brænne 

Hausten 2004 deltok eg på eit fagseminar der lærarar i Kunst og handverk frå heile 
austlandsregionen var samla. Mitt innlegg ved fagforumet omhandla mellom anna 
legitimering av fagområdet kunst- og designdidaktikk, der framheving og utdjuping 
av kunnskapsdimensjonen var eit avgjerande argument. Svært mange av 
kommentarane som fylgde etter innlegget var hissige motsvar om den ”farlege” 
kunnskapen som vil rive bort born og unge sine skapande og fantasirike evner. 
Kunnskap vart referert som reint faginnhald utan referanse til eit kunnskapsomgrep 
som omfatta utvikling av ibuande evner; fantasirikdom, problemløysing og 
dømekraft.

Stortingsmelding 30 Kultur for læring 

I Stortingsmelding 30 Kultur for læring introduserer Utdannings- og forskings-
departementet nye intensjonar for styrking av elevar i grunnopplæringa sine 
basisferdigheiter. Dei grunnleggande ferdigheitene vert presentert i meldinga som 
det å kunne uttrykke seg munnleg, lese, skrive, rekne og å bruke digitale verkty. Det 
vert påpeika at ferdigheitene er nyttige og naudsynte for å skape materielle verdiar, 
men at dei også opnar vegar til danning og livskvalitet som elles ville vere stengde 
(UFD 2003-2004).

Som utgangspunkt for ein nasjonal læreplan i Kunst og handverk byd denne 
forståinga av basisferdigheiter på utfordringar. At ferdigheiter som det å kunne 
teikne, konstruere eller ”lese” eit visuelt språk er utelete, har velgrunna gjeve 
aktørar innan fagkrinsen kunst- og designdidaktikk bekymringar. Ordlyden som er 
nytta om basisferdigheiter i Stortingsmelding 30 gjev assosiasjonar til det Eisner 
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skildrar som ”akademisk rasjonalisme” der skule blir forstått som ein stad for 
fostring av intellektuell vekst gjennom teoretisk fagstoff åleine (Eisner 1979).
Basisferdigheitene frå Stortingsmelding 30 dannar utgangspunkt for den 
fagspesifikke læreplanen, Kunnskapsløftet 2006. Her vert dei generelle 
ferdigheitene omsett og fortolka slik at dei gjeld grunnleggjande ferdigheiter innan 
Kunst og handverk.

I den spesifikke læreplanen for Kunst og handverk handlar det å kunne:  
uttrykke seg munnleg om å presentere eige arbeid og gjere vurderingar av 
opplevingar og estetiske verkemiddel.  
uttrykke seg skriftleg om teikneferdigheiter, om det å uttrykke seg visuelt 
gjennom ulike teikn og symbol.   
lese om å kunne tolke teikn og symbol og om å få inspirasjon til skapande 
arbeid.
rekne om å arbeide med proporsjonar, dimensjonar, målestokk og 
geometriske grunnformer.   
bruke digitale verkty om å søkje informasjon, for sjølv å produsere 
informasjon i tekst og bilete. (UFD 2006) 

Vi les av dette at basisferdigheitene i stortingsmeldinga ikkje omfattar ein kreativ, 
skapande  og problemløysande dimensjon, og at det å kunne arbeide kreativt 
problemløysande ikkje er presisert som eiga ferdigheit. Såleis synast Kunst og 
handverk i den nye læreplanen å vere underlagt teorifag med eit akademisk opphav.
1 Eg ynskjer å nytte denne artikkelen til å sjå nærare på ei av årsakene til dette. I 
artikkelen tek eg utgangpunkt i fagfellesskapet kunst- og designdidaktikk. Eg 
drøftar kva feltet har profilert som ideologisk ståstad og kunnskapsinnhald, og kva 
konsekvensar dette får for innhaldet i Kunnskapsløftet. Frå internt faghistorisk hald 
er den kreative problemløysande dimensjonen tydeleg og pregar framleis 
fagdiskursen (Brænne 2002). Det er såleis eit paradoks at denne ferdigheita ikkje 
vert rekna som basis i grunnskulen sin læreplan. Med Kunnskapsløftet som 
utgangspunkt hevdar eg at dei grunnleggjande ferdigheitene er ufullstendige, og 
drøftar om dette kan ha samband med korleis fagfellesskapet Kunst og handverk 
sjølve har kommunisert sin fagkonsensus. 

Namnefeiden - frå forming til Kunst og handverk 

Stortingsmelding 30 Kultur for læring, gjev grobotn for tankeverksemd kring faget 
Kunst og handverk sin legitimitet i ein større samanheng, samt korleis aktørar 
”utanfor” fagkrinsen forstår kva faget sin konsensus er. Ved førre læreplanprosess, i 
tida før Læreplanverket for den 10-årige grunnskolen (UFD 1996) kom ut, 
avdekkjer formingsfellesskapet ein indre fagstrid gjennom fagtidsskriftet Form. Her 

1 I undersøkinga A study of schooling kjem Goodlad fram med liknande bekymringar for dei praktiske og 
estetiske faga sine kår i skulen. Han hevdar at biletkunst-timar verkar å vere underlagt fag som engelsk, 
matematikk og andre akademiske fag (Goodlad 1984:220).   
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argumenterer aktørar i feltet for og imot namneendring, som sist endar med endring 
av namn på faget frå forming til Kunst og handverk. Det særleg interessevekkjande 
ved debatten er korleis deltakarane legg ulike meiningar i kunnskapsomgrepet. Den 
eine sida presenterer sine haldepunkt mot endring av faginnhald og namn, gjennom 
ei redsle for at det formidlingsorienterte utilitaristiske danningsidealet frå 1890 åra 
igjen skal få feste då den nye planen gjev nokså presise kunnskapsmål. Frå 
faghistoria les ein at ved Normalplan for landsfolkeskolen i 1890 er 
teikneundervisninga stivna i metodisk formalisme som skulle trene auge og hand, 
medan sløyd og handarbeid i fyrste rekkje bestod i arbeid med bruksting der 
tekniske førebilete skulle kopierast (Kjosavik 1998). Den skapande og kreative 
dimensjonen ved faga hadde såleis mindre plass.  

Den andre sida i namnedebatten påpeikar at fagkunnskapen er viktig, og at denne 
må revitaliserast, men med respekt for barnet og individet, og utan å vere motsetnad 
til det sjølvutviklande og kreative. Tone Vestøl hevdar at polariseringa med barnet 
sine skapande evner og kreativiteten på den eine sida, og kunnskapen på den andre, 
er kunstig. Vestøl ynskjer eit skulefag som både ivaretek barnet si kjenslemessige 
og intellektuelle utvikling (Vestøl 1996:3).    

Frå diskusjonen kjem det fram at fleire aktørar oppfattar omgrepet ”kunnskap” i 
formingsfagleg samanheng som likt med kunnskapsidealet ved den 
formidlingsorienterte skuletradisjonen. Wittgenstein skil mellom ”utsigeleg” og 
”usigeleg” kunnskap; den formulerte artikulerte kunnskapen og kunnskap som ikkje 
kan fangast inn ved språk (taus og erfaringsbasert kunnskap) (Tranøy 1993; Imsen 
1997). Helge Fredbo som i denne perioden var leiar i Landsseksjonen i forming,
hevdar at det nye læreplanutkastet avspeglar eit syn på barnet som reseptivt, og ei 
sterk fokusering på tradisjonell kunnskapstileigning. Han ser føre seg at faget blir 
eit reint orienteringsfag som ikkje samsvarer med det vi kjenner om barn si 
utvikling og mogning (Fredbo 1995). Eg assosierer det Fredbo omtalar som 
tradisjonell kunnskapstileigning til den utsigelege kunnskapen, der kunnskap blir 
forstått som reint faginnhald, utan referansar til eleven sine ibuande evner.

Faghistoriske røter 

Redsla for den utelukkande utsigelege kunnskapen, og at denne står i eit 
motsetnadstilhøve til den kreative dimensjonen, synast å ha historiske røter attende 
til kunstpedagogikken og det Lindberg seinare omtalar som den karismatiske 
haldninga (Brænne 2002; Lindberg 1988). Gjennom Rousseau sitt bidrag finn 
pedagogar og kunstnarar ved byrjinga av 1900 talet ei psykologisk forklaring for 
korleis barnesinnet er predisponert for skapande arbeid. I nordisk samanheng lyfter 
Helga Eng fram det naturlege sambandet mellom kunsten og oppsedinga. Frå boka 
Kunstpædagogik i 1918 heiter det at:

”Tanken om en oppdragelse gjennom kunsten og for kunsten og derigjennom for livet 
kan bare spire frem av en estetisk verdensoppfatning. En kraftig livsvekst kunne den 
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kun få i en tid da menneskene, trette av lange tiders intellektuelt slit, utarmet av 
materialisme og praktisk nøkternhet, igjen villig lot fantasi og følelse strømme som 
friske livskilder gjennom sinnet, i en tid da alminnelig lavstand i kunsterisk kultur med 
nødvendighet krevet tilførsel av estetiske verdier. En slik tid kom mot slutten av det 
nittende århundre.” (Eng 1918:5)

Teksten avdekkjer ei tydeleg polarisering med kunstoppsedinga og ei estetisk 
verdsoppfatting på den eine sida og eit intellektuelt slit, materialisme og praktisk 
nøysemd på den andre. Dei sistnemnde omgrepa får fram negative assosiasjonar, 
der det intellektuelle ”slit” står langt frå kraftig livsvekst, fantasi og friske 
livskjelder.

Med industrialisering som samfunnskontekst og ein teknokratisk fornuftsbasert 
tenkemåte er det naturleg at frykta for eit avhumanisert og framandgjort samfunn 
veks fram (Brænne 2005; Guneriussen 1999). Kunstpedagogikken representerer i 
dette ei redsle for at mennesket sine subjektive behov, kjensler og livskrefter må 
vike plass for dei objektive systema.   

I Konstpedagogikens dilemma skisserer Lindberg noko av den same ideologiske 
spaninga gjennom omgrepa ”uppfostrar hållningen” og ”den karismatiska 
hållningen” (Lindberg 1988). Studiet av den svenske kunstpedagogikken synleggjer 
draginga mellom den rasjonelle og romantiske forståinga eg i ein tidlegare artikkel 
har omtalt som modernitetsdiskursen (Brænne 2005). Slik Lindberg presenterer 
oppsedarhaldninga verkar denne å vere forankra i menneskeleg fornuft og erfaring, 
der menneske dyrkar eigne evner til rasjonelle og vitskaplege argument. Den 
karismatiske haldninga, på si side, representerer det ubundne og frigjorte, det 
spontane og subjektive. Det karismatiske dreier seg om ei inderleggjering av 
tilværet. Mennesket vender seg inn i subjektet – ikkje til eit rasjonelt ego, men til 
emosjonelle livskrefter, og til det engasjerte og lidenskaplege vesen (Lindberg 
1988; Brænne 2005).

Kunnskap i tydinga formal og material danning 

Polariseringa mellom ulike kunnskapsforståingar slik det mellom anna viser seg i 
”Namnefeiden” korresponderer i liten grad med den måten pedagogisk teori om 
kunnskap drøftar og gjer greie for omgrepet. Den tyske pedagogen Klafki hevdar 
mellom andre at det er nyttelaust å skilje dei ulike kunnskapsformene frå kvarandre 
då praksis alltid femner om fleire former for kunnskap (Imsen 1997; Klafki 1983). 
Klafki nyttar termen danning om kunnskap, og deler danninga i tre ulike former: 
Den fyrste forma er den ”materiale danninga” som omhandlar møte med kultur- og 
samfunnsliv, der kultur- og kunnskapsstoff er danninga sitt ”materiale”. Den andre 
forma er ”formal danning” som tek utgangspunkt i at det er eleven sine ibuande 
evner som skal utviklast. Kunnskapsinnhaldet blir her mindre vektlagt, det er eleven 
si tenkeevne, dømekraft, konsentrasjonsevne og viljestyrke som får fokus. Den siste 
forma er den ”kategoriale danninga”. Då er danninga ein dobbeltsidig prosess der 
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både innhald og subjekt er involvert. Klafki hevdar at der er eit skapande samspel 
mellom det materiale og det formale: Ein tileignar seg ikkje kunnskap utan at det 
skjer gjennom ein måte å arbeide med det på, og det finnast ingen læringsprosess 
utan at der er ”noko” som skal lærast (Imsen 1997; Klafki 1983). Motsetnaden 
mellom det formale og det materiale er såleis dialektisk, men ikkje ein motsetnad 
der det eine utelukkar det andre.

Den materiale og formale danninga har overføringsverdi til det Hansjörg Hohr 
problematiserer i artikkelen Skole uten sanselighet. Det estetiske i grunnskolens 
læreplan L97 som kom ut i samband med evalueringa av L97 (Hohr 2004). Han skil 
mellom to ulike estetiske erfaringsformer; ”gjøren” og ”å bli gjort med”. Desse 
omgrepa byggjer Hohr på Dewey sitt omgrep ”estetisk erfaring”2 der ”doing” vert 
omsett til ”gjøren” og ”undergoing” vert omsett til ”å bli gjort med”.  ”Gjøren” 
refererer til personen si handling ovanfor verda, og ”å bli gjort med” refererer til 
verda sin innverknad på personen (Hohr 2004:101). Eg finn at ”å bli gjort med” hos 
Hohr korresponderer med den ”materiale danninga” hos Klafki, der begge 
kategoriar viser til kunst- og kulturstoff, verda omkring personen. På same måte 
finn eg kopling mellom ”gjøren” og den ”formale danninga” som begge har 
utgangspunkt i subjektet, mennesket sine ibuande evner og handlingar. Hohr 
skildrar den estetiske dimensjonen i L97 medan Klafki presenterer innhaldet i 
kunnskapsomgrepet generelt. 

Hohr tolkar målformuleringar frå læreplanen (L97) sin generelle del i lys av 
erfaringsformene, ”gjøren” og ”bli gjort med”. I den generelle plandelen finn Hohr 
at det estetiske her vert knytt til evner og kjensler, medan innhaldet i erfaringa ikkje 
er teke med. Eleven skal ”utfolde og utforske egne skapende krefter”, men ikkje 
arbeide med uttrykk for å utforske verda. Elevane skal ”kjenne fryd” og ”finne noe 
de kan mestre” (Hohr 2004:102). Hohr konkluderer at den estetiske aktiviteten i 
L97 sin generelle del ikkje er forventa å gje erfaringar av verda, men at det estetiske 
er tenkt som eit treningsrom av ulike moralske dyder, og der sjølverfaringa er det 
sentrale. ”Gjøren” utan refleksjon vert framheva, medan ”å bli gjort med” er heilt 
oversett (Hohr 2004:102).  

Den generelle plandelen er eit overordna rammeverk kring skulen si verksemd der 
vyar og visjonar for framtida gjev grunnlag for dei spesifiserte fagplanane. Av dette 
nærast ideologiske læreplannivået3 les ein intensjonar for skulen sitt innhald frå 
nasjonalt politisk og pedagogisk hald. Hohr sine analyser av den generelle 
plandelen peikar på noko av det som er Kunst og handverk sin ytre profil, kva den 
samla konteksten skule oppfattar at Kunst og handverk bør handle om. Både frå 
”Namnefeiden” og Hohr sine analyser kan det verke som om redsla for det 

2 Dewey skil mellom ”experience”, som refererer til kvardagserfaringa og ”an experience” som refererer til ei 
grunnleggande estetisk erfaring som grip om heile menneske (Dewey 1934; Hohr 2004). 
3 John I Goodlad og omgrepet ”The Ideological Curricula” viser til dei idear som ligg til grunn for eit formelt 
læreplandokument (Goodlad 1979). 
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formidlingsorienterte utilitaristiske danningsidealet innan fagfellesskapet Kunst og 
handverk har ført til ei sterk vektlegging av ”gjøren” og den ”formale danninga”. 
Kjeldene avdekkjer at tilhøve mellom ”gjøren” og ”å bli gjort med” er ujamt og den 
dialektiske forståinga verkar å vere fråverande, der den ”formale danninga” 
utelukkar den ”materiale”. 

Eit skapande samspel – material og formal danning i Kunst og handverk 

Politikarane frå læreplanprosessen omkring Kunnskapsløftet presiserer ikkje den 
kreative problemløysande kompetansen som ein del av basisferdigheitene i skulen. 
Frå Hohr sine analysar kan det sjå ut som om fagfellesskapet kunst- og 
designdidaktikk profilerer Kunst og handverk i fyrste rekkje som ”gjøren”, utan å 
framheve den dialektiske kunnskapsdimensjonen og det skapande samspelet 
mellom den formale og materiale danninga. Mi undring ved læreplanprosessen 
kring Kunnskapsløftet er om den sterke profileringa av Kunst og handverk som 
einsidig ”formal danning” og ”gjøren” gjer at aktørar utanfor fagfelleskapet har 
vanskeleg for å oppfatte korleis den kreative og problemløysande dimensjonen i 
Kunst og handverk handlar om meir enn kreativ sjølvutfalding, og inneber både ein 
divergent og konvergent4 tenkemåte. Såleis kan ein stille spørsmål ved om 
strategien for korleis ein har kommunisert den kreative problemløysande 
dimensjonen frå faghald i Kunst og handverk, har vore vellukka. Den kreative 
problemløysande ferdigheita verkar kanskje ufullstendig og har lite gehalt dersom 
eit samtidig fokus på den materiale danninga uteblir. Som Klafki påpeikar, tileignar 
ein ikkje kunnskap utan at det skjer gjennom ein måte å arbeide med det på, og det 
finnast ingen læringsprosess utan at der er ”noko” som skal lærast (Imsen 1997; 
Klafki 1983). Vi som tek del i fagfellesskapet Kunst og handverk må avdekkje 
fagkunnskapen sin heilskap for aktørar utanfor feltet. Vi må gjere tydeleg at faget 
både rommar læringsstoff og læringsprosessar, og at den kreative dimensjonen 
består av både divergent og konvergent tenking.    
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Summary

In the white paper Culture for learning, the Department of Education and Research 
introduces several “basic skills” for pupils in Norwegian compulsory school. The list 
consists of the skills; expressing oneself oral, to read, to do arithmetic, and to use digital 
tools. The white paper excludes formulations concerning the creative problem solving 
competences. In this article I claim that the list of basic skills in the white paper, in this 
regard, is deficient. I discuss how the community of Art and Design Education has 
communicated its ideological points of view and conception of knowledge, and 
consequences concerning the content of Culture for learning and the new curriculum 
Kunnskapsløftet 2006.
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Estetisk kvalitet i våre omgivelser

- moderne arkitektur som et fagdidaktisk anliggende 

Laila Belinda Fauske 

Faget Kunst og håndverk fremstilles i den nye læreplanen Kunnskapsløftet (UFD
2005), som en sentral aktør for utviklingen av den kulturelle allmenndannelsen. 
Fagets utspring i praktisk, skapende verkstedsarbeid understrekes, samtidig som 
behovet for en fagforankret kunnskapsdimensjon fremheves. ”Estetisk kompetanse 
er en kilde til utvikling på flere nivåer, fra personlig vekst, via innflytelse på ens 
egne omgivelser til kreativ nytenkning i et større samfunnsperspektiv” (UFD 
2005:111). Ved estetisk kompetanse utvikles enkeltindividet og mulighetene åpnes 
for det som betegnes som; deltagelse i de demokratiske beslutningsprosesser.  

I denne artikkelen plasserer jeg innføringen av arkitektur og design innenfor Kunst 
og håndverk i en kulturpolitisk kontekst. Estetisk kvalitet i våre omgivelser ble på 
1990-tallet et politisk anliggende, med et samtidig krav om en kulturell 
kompetanseheving blant det norske folk. Med innføringen av Kunnskapsløftet 
tillegges faget et ansvar for å formidle kunnskap som gir mulighet for deltagelse i 
demokratiske beslutningsprosesser. Å diskutere kvalitet i omgivelser henter frem 
sterke meninger og utfordrer både lekfolk og profesjonelle. Ved å belyse en serie 
debattinnlegg, publisert i Dagbladet sommeren 2005 med tema folkesmak og 
arkitektmakt, vil jeg vise noe av kompleksiteten begrepene estetisk kvalitet og 
demokratisk brukermedvirkning fører med seg. Slik vil jeg påpeke noen av de 
utfordringer som både Kunst og håndverk, så vel som politikere og 
arkitekturprofesjonen, står overfor i fremtiden. 

Arkitektur og design på agendaen 

I sin doktoravhandling redegjør Liv Merete Nielsen (2000) for hvordan romantiske 
holdninger blant lærerstanden vedrørende barn og unges tegneutvikling, har 
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påvirket hvordan lærere underviser, eller ikke underviser, i faget. Nielsen beskriver, 
på bakgrunn av egne studier i perioden 1992-1997, hvordan ungdom i skolen grad-
vis mister interessen for tegnefaget. Hun forklarer dette med at tegneundervisningen 
i denne perioden var knyttet til selvutfoldelse, og ikke basert på kunnskaps-
formidling.

I følge Nielsen baserer dagens samfunn seg i økende grad på visuell kommunika-
sjon. Avgjørelser tas stadig oftere på bakgrunn av visuelle representasjoner, blant 
annet når det offentlig rom skal utformes. Nielsen mener å se at interessen for 
arkitektur og design bredte om seg i samfunnet innenfor den perioden hun gjorde 
sine studier. Per Mangset (1999) utdyper hvordan interessen for kulturspørsmål 
vokste på 90-tallet. Både i Norge og andre land ble det på institusjonelt nivå satset 
på kulturpolitisk forskning. Etablering av forskernettverk, forskningsprogrammer, 
forskningssentra og utgivelse av forskningstidskrift inngikk i utviklingen.  

På 1990-tallet viste det politiske miljø en økende interesse for kulturspørsmål som 
berørte arkitektur og design. Stortingsmelding nr 61. Kultur i tiden (1991-1992) var 
den første kulturmeldingen som plasserte disse emnene på den politiske agenda. 
”Regjeringen ser det som nødvendig at det nå satses sterkere på å skape klima for 
forbedring av kvaliteten i utformingen av våre omgivelser” (KD 1992A:136). Det 
fremheves at det norske samfunn ved inngangen til 90-tallet var under en ”sterk 
urbanisering”. Manglende bevissthet om den rolle omgivelsenes kvalitet har for 
menneskets hverdag var problematisk. ”En reise gjennom det norske landskapet 
viser at mange norske steder er blitt utflytende og tilsynelatende formløse” 
(ibid:136). Kritikken rettes mot både by og land og manglende kjennskap til historie 
og kvalitet fremstilles som et problem. Det ble viktig for Kulturdepartementet å 
invitere til debatt om kvalitet, men departementet ønsket ikke selv å foreta en 
definering. ”Departementet ønsker ikke å etablere nye normer for stygt og pent. 
Men det er viktig å definere en ambisjon om kvalitet og om økt innsats” (ibid:137). 
Opprettelsen av stiftelesen Norsk Form1 i 1992 var et ledd i den kulturpolitiske 
satsningen (Nielsen 2000; Fauske 2005). I 1997 fikk grunnskolen ny læreplan (L97) 
og arkitektur og design ble innlemmet i faget Kunst og håndverk (KUF 1996). 

Å diskutere kvalitet er i seg selv vanskelig. Relatert til en politisk kontekst utløses 
problemstillinger knyttet blant annet til makt og posisjoner. Slik sett var det en 
vanskelig oppgave Kulturdepartementet tok på seg ved inngangen til 1990-tallet og 
det kan være interessant å spørre om departementet lyktes i sin satsning. 

”Kvalitetsdebatten” på 1990-tallet 

Er det reelt å si at det oppstod en ”kvalitetsdebatt” på 1990-tallet? Svein Bjørkås 
(2001) svarer nei på dette spørsmålet. Han har drøftet kvalitetsbegrepet sett i 

1Etablert i desember 1992, på Kulturdepartementets initiativ, med målsetting om å blant annet utvikle 
kvaliteten i de fysiske omgivelser (Kjørup 2004).  
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forhold til kunst (Bjørkås 2001; 2004). For Bjørkås er en kvalitetsdebatt ”(…) som 
talehandling betraktet, en argumenterende samtale som har som formål å bryne 
ulike argumenter mot hverandre ut fra den hensikt å komme fram til en felles- eller 
flertallsforståelse omkring et fenomen” (Bjørkås 2001:44). For kunsten betydde 
dette at for eksempel et verk eller en stilart tjente som gjenstand for debatten. 
Gjenstanden manglet i kunstfeltets diskusjon. I stedet for en kvalitetsdebatt 
fremkom en politisk annektering av den offentlige samtalen om kunstnerisk 
kvalitet. Kunstnerisk kvalitet ble en brikke i et maktspill der ulike kunstpolitiske 
interesser ble fremmet – ikke kunstverk og prosesser. Bjørkås sammenligner 
debatten basert på kunstnerisk kvalitet med den debatten Verdikommisjonen (1998-
2003) prøvde å reise i sin tid. Med utgangspunkt i allmenne verdier som fred og 
menneskerettigheter ble det ikke noe igjen å diskutere. Dette er verdier som alle 
ønsker å assosieres med.  

”Gjennom å være infisert av politiske legitimeringsbehov, har samtalen om kvalitet 
mistet sin konkrete forankring i praksis. ”Kvalitet” surrer derfor rundt i offentligheten 
som et innholdstomt mantra som ikke i noen som helst forstand kan anvendes som 
grunnlag for forvaltning av et levende kunstliv.” (Bjørkås 2001:46) 

Slik jeg forstår Bjørkås ble kvalitet som begrep ikke festet til et konkret kunstfaglig 
innhold, men fungerte i stedet som et abstrakt skjold for politiske motiver. Ved å ta 
utgangspunkt i Kulturdepartementets ønske om kvalitet i omgivelser på 90-tallet, er 
det interessant å stille spørsmål ved hva kvalitetsbegrepet for arkitektur og design 
var ment å skulle inneholde.  

Et kulturpolitisk krav om estetisk kvalitet 

Det var en arbeidsgruppe oppnevnt av Kulturdepartementet og ledet av sivilarkitekt 
Peter Butenschøn2, som fikk i oppdrag å belyse spørsmålet om estetisk kvalitet i 
offentlig miljø. Dette ble utformet som et handlingsprogram, med tittelen 
Omgivelser som kultur (KD 1992B). Utvalgets mandat var å belyse spørsmålet om 
hvordan estetisk kvalitet i omgivelsene kan bedres og med dette konkretisere 
intensjonene i Stortingsmeldingen Kultur i tiden (KD 1992A).

”Å snakke offentlig om estetiske spørsmål, om kvalitet, estetikk, smak, var nærmest 
upassende for ikke lenger siden enn på slutten av 70-tallet. Inntil da gjaldt uavkortet 
”Smak og behag kan ikke diskuteres” – noe som torpederte nær sagt enhver diskusjon 
om estetisk kvalitet før den i det hele tatt kom i gang. I norsk debatt har slike holdninger 
gjort det ekstra vanskelig, fordi det estetiske er blitt innsnevret til spørsmål om 
kreativitet og egenaktivitet. Den kreative egenutfoldelsen skulle i prinsippet ikke 
kvalitetsvurderes og bedømmes og er sett på som noe helt annet enn basis for å utvikle 
estetisk kompetanse” (KD 1992B:7). 

2 Butenschøn var leder for Norsk Form fra opprettelsen i desember 1992 til utgangen av 2002 (Kjørup 2004). 
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Arbeidsgruppen beskriver her de senere tiårs fravær av estetiske spørsmål i den 
offentlige debatt og vil med dette synliggjøre behovet for en ny agenda. De tidligere 
tiårs syn på estetikk får skylden for omgivelsenes forfall og den manglende 
offentlige debatt om estetisk kvalitet. Ved inngangen til 90-tallet endres dette og 
Kulturdepartementet ytrer gjennom Stortingsmeldingen et ønske om et bredt 
engasjement vedrørende estetisk kvalitet i omgivelsene, - alt fra designkvalitet på 
gjenstander til utformingen av barns oppvekstmiljø (KD 1992A). Arbeidsgruppen 
vedkjenner at spørsmålet om estetisk kvalitet ikke er enkelt å besvare og under 
kapittelet Kvalitet/Smak (KD, 1992B) tas sentrale begrep opp til drøfting. 

Begrepsavklaring 

Med estetikk siktes det i handlingsprogrammet til sanseerkjennelse og sansenes 
opplysning. Estetikk berører ”det skjønne” i vid betydning. ”Det estetiske omfatter 
ulike nivåer av sanselighet, fra behaget ved det harmoniske til dissonansens pirring. 
”Skjønnhet” i vid forstand er slik sett bare et annet ord for estetisk verdi” (ibid:7). 
Hva som menes med verdi utdypes ikke i handlingsprogrammet. Det påpekes at 
”estetisk” ikke trenger bety det samme som ”kvalitet”. Det skilles i programmet 
mellom smaksvurderinger som et privat anliggende og kvalitet i de offentlige 
omgivelser som en allmenn sak.  

”Men spørsmålet om kvalitet i våre felles omgivelser og den dermed forbundne
allmenne smaken er et offentlig anliggende som vil måtte være gjenstand for kompetent 
vurdering og debatt. Det dreier seg om estetisk kultur. Det å ha deltagende kompetanse i 
en slik kultur kan sammenlignes med å delta i en språkkultur” (ibid:8).

Hvordan skal en så kunne utvikle en slik deltagende kompetanse? I handlings-
programmet blir møtet med ulike smaksparadigmer eller smaksregimer fremmet 
som nødvendig for at mennesket skal utvikle estetiske erfaringer. Slike smaks-
paradigmer fremkommer både gjennom historien og i møte med ulike subkulturer. 
Ved å kunne nyttiggjøre seg sine estetiske erfaringer blir en ”estetisk voksen”. Det 
gir likevel liten mening å skulle vurdere hvor høy kvalitet noe har. Det som er 
relevant er å kunne karakterisere det som i programmet benevnes som det estetisk 
vellykkede. Dette kan blant annet gjøres med begrep som uttrykksfullt, elegant og 
strengt (ibid:9). Øvelse, dannelse og utdanning er nødvendig for at en slik evne skal 
bli til praktisk-estetisk kunnskap og ikke bare være noe rent subjektivt. Denne 
formen for kunnskap fordrer en helhetsforståelse. Det betyr å se sammenheng 
mellom detalj og helhet og se hvordan det nye passer inn med det gamle. Som de 
fleste kriterier er også estetiske kriterier, ifølge handlingsprogrammet, skapt av 
historien og de er kulturelt betingede. 

Så hva blir kvalitetsbegrepets innhold sett i forhold til Kulturdepartementets 
handlingsprogram? Kvalitet karakteriseres som smaksvurderinger. Smaks-
vurderinger bygger blant annet på begreper som skjønnhet og verdi. Disse formgis 
av historien og er kulturelt betingede. Slik fremkommer ulike smaksparadigmer. 
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Ved å beherske disse blir en ”estetisk voksen”. Det avgjørende er å ha et rikt 
kulturspråk som gjør en kompetent til å utøve karakteristika fremfor det å anslå grad 
av kvalitet. Selv om det i handlingsprogrammet finnes en form for beskrivelse av 
hva som menes med estetisk kvalitet, blir det likevel vanskelig å tillegge begrepet et 
entydig innhold. Ethvert tilløp til begrepsavklaring henter frem nye 
problemstillinger. Handlingsprogrammets forsøk på en begrepsavklaring blir i seg 
selv en illustrasjon på kompleksiteten begreper som kvalitet og estetikk bringer med 
seg.

Arkitektur og design som en allmenn problemstilling 

Enkelt sagt hadde ikke vanlige mennesker ved inngangen til 1990-tallet tilstrekkelig 
kunnskap om estetisk kvalitet i våre omgivelser. Fra politisk hold ble det ansett som 
nødvendig å sette i gang tiltak for å kultivere allmennheten. Både Kultur-
departementet og Utdanningsdepartementet tok i følge Nielsen (2000) tak i 
utfordringene.

 ”Både Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet (KUF) og Kulturdepartementet 
(KD) har sett utfordringene og iverksatt tiltak for å fremme allmenn interesse og 
forståelse for design og arkitektur og dermed forhindre at design blir for de privilegerte 
og for de spesielt interesserte” (Nielsen 2000:viii). 

Nielsen fremstiller det politiske engasjement som et ønske om å gjøre estetiske 
anliggender til en allmenn problemstilling. Arkitektur og design skulle ikke være 
forbeholdt en privilegert elite. En måte å nå allmennheten på er gjennom skole-
verket. I skolen samles barn fra ulike sosiale lag. Men dersom forståelse for estetisk 
kvalitet skulle frontes gjennom undervisning ble det avgjørende for de politiske 
myndigheter å ha en relevant undervisningsarena å operere innenfor. Formingsfaget 
viste seg å ikke leve opp til de kulturpolitiske myndigheters krav. I Stortings-
meldingen Kultur i tiden omtales forming på følgende måte: ”I motsetning til under-
visning innenfor litteratur og musikk er formingsundervisningen i praksis lite 
kunnskapsorientert både når det gjelder kunsthistorie og evnen til å uttrykke seg 
gjennom visuell forming” (KD 1992A:176). Med Stortingsmeldingen og handlings-
programmet for estetisk kvalitet i offentlig miljø (KD 1992B), retter altså Kultur-
departementet kritikk mot både de foregående tiårs kulturpolitikk og formingsfaget i 
skolen.

Politisk kritikk av faget forming 

I 1992 var Gudmund Hernes Kirke- utdannings og forskningsminister. Hans 
fremstilling av formingsfaget har klare likhetstrekk med Kulturdepartementets 
kritikk. I artikkelen Første time (1992) hevdet Hernes at den formelle opplæringen i 
faget forming nærmest var fraværende. 
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”Spissformulert: Man begynner med fingermaling og slutter med fingermaling. Alt er 
like bra – til tross for at det går an å lære å tegne først både hus og stabbur, og senere 
utvide det med prinsipper for perspektiv eller skyggelegging. Eller systematikken for å 
tegne dyr og mennesker – endog en hånd! Før i tiden fantes faktisk slike lærebøker i 
tegning – for eksempel den som Rektor Deinboll ved Stord Lærarskule ga ut i 1892. 
Men i dag har vi ingenting for tegning som svarer til stilhistorie. Og en del av våre 
miserable omgivelser når det gjelder stil og form, design og arkitektur, kan nok 
tilskrives dette” (Hernes 1992:15).

Hernes karakteriserer en del av våre omgivelser som miserable, blant annet innenfor 
design og arkitektur. Han mener dette kan skyldes manglende kunnskap innen 
stilhistorie og tegning. Hernes hevder at formingsfaget, fremfor å formidle relevant 
kunnskap inviterer til en ensidig dyrking av barnets skapende krefter. Det viser seg 
altså at Kulturdepartementet og Kirke- utdannings- og forskningsdepartementet 
hadde en felles forståelse av folkets kunnskaper om estetikk og kvalitet. Et ensidig 
fokus på kreativitet og selvutfoldelse hadde så lagt slått beina under en kvalifisert, 
kunnskapsbasert debatt vedrørende kulturspørsmål og estetisk praksis. Nå ønsket en 
å heve allmennhetens kulturelle kompetanse og forståelse for estetisk kvalitet.

Konsekvenser for faget Kunst og håndverk 

Hele det norske utdanningssystemet ble reformert på 1990-tallet. Vi fikk seksårs-
reformen og tiårig grunnskole og ved Reform 94 fikk alle ungdommer rett til tre års 
videregående opplæring. Universitet og høgskole ble underlagt samme lov og det 
ble en reduksjon i antall høgskoler fra over hundre til 27 (Kjosavik 2001:236). Den 
nye læreplanen for grunnskolen (L97) trådde i kraft i 1997, og faget Forming skiftet 
navn til Kunst og håndverk. Hernes ønsket at L97 skulle være et redskap for å styre 
skolen. Presise angivelser for undervisningen og elevens læring skulle blant annet 
gjøre det nye faget Kunst og håndverk til et kunnskapsfag. ”Den nye planen skulle 
inneholde nasjonale fellesskrav, og den skulle gjøre læring mer forpliktende” 
(ibid:238). Ved at læreplanen fremmet et felles nasjonalt lærestoff, som vår felles 
kulturarv og et felles verdigrunnlag, skulle en blant annet kunne redusere 
forskjellene fremkommet av elevenes sosiale bakgrunn. Alfred Oftedal Telhaug 
(1997) hevder at L97 bygger på en blandingspedagogikk ved at den på en og samme 
tid anerkjenner barndommens egenart samtidig som skolen i sin undervisning skal 
sørge for at elevene møter det beste fra ulike kulturer.

”Alle elevene skal møte den høgverdige kulturen slik at de kan vokse opp ved å vokse 
inn i den beste arven skolen kan gi dem, slik at de kan finne sin identitet i den 
nasjonale tradisjon og slik at alle får del i felles referanserammer som gjør at vi kan tale 
sammen slik vi bør tale sammen i et demokrati” (Telhaug 1997:218). 

Det kan se ut som om Hernes sin kritikk av formingsfaget ble tatt til følge. Kultur- 
og kunnskapsdimensjonen ble styrket i den nye planen og kunsthistorie, design, 
media og arkitektur ble viet større oppmerksomhet enn tidligere. Sett i forhold til 
den kulturpolitiske satsningen kan vi se arkitektur og design i L97 som en del av et 
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større politisk hele, med blant annet målsetning om å styrke den estetiske kvalitet i 
våre omgivelser. 70-tallets tradisjon for manglende kvalitets- og smaksdiskusjon ble 
forkastet for både formingsfagets og kulturpolitikkens del. Smaken skulle ikke 
lenger være et privat anliggende. I møte med den høgverdige kulturen skulle barna 
tilbys det beste, kunne identifisere seg med det og etablere en felles forståelse. Men 
er møtet med den høgverdige kulturen det som skal til for å utvikle folkets 
forståelse for god arkitekturutforming? 

Kravet om demokratisk brukermedvirkning 

Med Kunnskapsløftet (UFD 2005) har design og arkitektur blitt til to selvstendige 
hovedområder innenfor Kunst og håndverk, på samme måte som visuell kom-
munikasjon og kunst. Det blir eksplisitt uttalt at kunnskaper innen Kunst og 
håndverk ”(…) vil kunne styrke muligheten for deltagelse i demokratiske 
beslutningsprosesser i et samfunn der informasjon i økende grad kommuniseres 
visuelt” (ibid:111). Fagets samfunnsrelevans har med dette blitt tydeligere. Den 
opphøgde kultur har fått sin motsats i hverdagens omgivelser. Ved at Kunst og 
håndverk med Kunnskapsløftet gjøres til et verktøy for brukermedvirkning og 
demokrati i forhold til våre omgivelser, ser vi at folkets smaksoppfatninger og 
kvalitetsbedømninger i siste instans skal influere politikernes vedtak, og arkitekter 
og byplanleggeres praksisutøvelse. Dette forutsetter at både fagfeltets 
representanter, politikere og de profesjonelle innen arkitekturutforming stiller krav 
til fagets innhold og praksisutøvelse. 

Brukermedvirkning kan sees i forhold til termen deltagende kompetanse, hentet fra 
handlingsprogrammet Omgivelser som kultur (KD 1992B). Her ble deltagende 
kompetanse beskrevet som det å være del av en språkkultur. Vi kan si at for Kunst 
og håndverksfagets del betyr dette at barn skal få kjennskap til arkitekturfeltets 
kultur. Dette betyr blant annet å bli fortrolig med begreper som for eksempel 
målestokk og proporsjoner. Praktiske øvelser i og utenfor klasserommet imøte-
kommer disse krav. Men spørsmålet om smak og kvalitet er ikke like enkelt. Kunst 
og håndverk som skolefag utdanner og opplyser folket. Men folkets smak er ikke 
nødvendigvis i takt med arkitektprofesjonens. Når folkets mening blir legitim i den 
offentlige debatt blir avstanden mellom leg og lærd tydelig. Hvor skal grensen gå 
for det som også i fremtiden skal være et profesjonelt anliggende? Kan fokus på 
brukermedvirkning og brukerkompetanse øke forståelsen for arkitektenes faglige 
ekspertise?

Makt kontra demokratisering av arkitekturfeltet

Sommeren 2005 pågikk det en debatt i Dagbladet vedrørende definisjonsmakt i 
forhold til arkitektur og det offentlige rom. Denne debatten kan kaste lys over noen 
sentrale problemstillinger som dukker opp i kjølevannet av krav om estetisk 
kvalitet, smak og demokratisk brukermedvirkning. 
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Striden startet ved at Finn Sandmæl (Dagbladet 2005), arkitekten bak blant annet 
Røkkes hytte på Oppdal, kritiserte norske arkitekter fordi han mente at de fleste av 
dem ”(…) marsjerer i takt med hverandre, og i utakt med de fleste andre 
mennesker” (Dagbladet 2005:13). President i Norske Arkitekters Landsforbund, 
Gudmund Stokke (Dalsegg 2005) tok avstand fra Sandmæls beskyldning rettet mot 
arkitektstanden og hevdet at det finnes et rikt mangfold blant arkitektene. Han 
mener i stedet at de nyrike må bli mer nytenkende og kultiverte samtidig som han 
påpeker at folket generelt bør bli mer bevisste på den moderne samtidsarkitekturen.  

Håkon Wium Lie (2005) tar som representant for aksjonen Stoppblokk,3 debatten 
videre. Lie er mer opptatt av bygninger i det offentlige rom enn av folks private hus. 
Han påpeker at det i dag finnes svært mange offentlige bygg i den modernistiske 
tradisjon som Stokke ønsker seg flere av. Disse høster gjerne ros fra arkitekthold, 
men vanlige mennesker finner dem ofte stygge. Han karakteriserer blant annet 
Postgirobygget og SAS-hotellet som ”modernistiske monstre” og han følger opp 
med å etterlyse folkets vilje. 

”NÅR MENNESKER uten arkitekt-utdanning får bestemme hvordan bygg skal se ut 
blir resultatet annerledes. Man velger tradisjonelle materialer og takvinkler. Mange 
prøver å tilpasse seg strøket man bygger i. Det blir kanskje ikke stor kunst av slikt, men 
det er da heller ikke meningen med arkitektur. Det er viktigere at taket ikke lekker” (Lie 
2005:39).

Dersom en skal summere opp Lies beskrivelse baserer altså folkets smak seg på 
tradisjon og gjenkjennelighet. Det blir en kløft mellom folkets smak og de 
profesjonelle arkitektene som foretrekker en modernistisk stil. Dersom folket fikk 
velge ville den offentlige arkitekturen sett annerledes ut. Debatten utarter seg og har 
videre to aktører; arkitekturskribent Jan Carlsen og Ole Jørgen Benedictow, 
professor emeritus i historie ved Universitet i Oslo. Kløften mellom folkets smak og 
de profesjonelle står sentralt og med dette også spørsmålet om brukermedvirkning.  
Carlsen (2005C) mener at Lie, med sitt innlegg, utraderer den norske 
samtidsarkitekturen. Carlsen påpeker at legfolk har vist stor interesse for konkur-
ranser som for eksempel i sammenheng med operaen i Oslo, noe som vitner om et 
bredere interessefelt enn i Lies fremstilling. På samme måte deler en stor del av 
arkitektene folkets mening vedrørende skjemmende bygninger, som f. eks. 
Postgirobygget. Bildet er altså mer sammensatt i følge Carlsen. Benedictow 
(2005A) beskylder så Carlsen for å angripe mennesker som kritiserer den 
modernistiske arkitekturen. Elite og makt blir videre sentrale stikkord for 
Benedictow. 

”Innen enkelte samfunnssektorer har makteliter greid å tilrane seg reell autoritet og til 
og med tilnærmet totalitær makt. Det gjelder blant annet arkitektursektoren, særlig i 
forhold til det offentlige rom og folks boliger. Der gjelder maktens jerntriangel av 

3 Aksjon mot bygging av høgblokker i Oslo, startet 2002 (Stoppblokk cited 22.08.2006). 
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politikermakt, arkitektmakt og mediemakt som kveler all folkelig opposisjon og gir full 
gjennomslagskraft for arkitektelitens totalitære modernistiske monokultur” (Benedictow 
2005A:26).

Innenfor en slik maktkonstruksjon er det ikke reelt å tro at det finnes rom for 
vanlige menneskers synspunkter, hevder Benedictow og plasserer Carlsen innenfor 
makteliten. Arkitektur, som f. eks. skyskraperlignende bygninger, blir for 
Benedictow uttrykk for makt. Denne eliteteorien går Carlsen (2005A) sterkt i mot i 
et nytt innlegg. Han kan ikke identifisere seg med makttriangelet. Han beskriver 
Benedictow som historieløs i sin fremstilling av eliteteorien. To spørsmålsstillinger 
leser Carlsen likevel ut av Benedictows innlegg. ”For det første: Vi trenger en 
utredning som avdekker den reelle makten i bybyggingen. For det andre: Det er 
nødvendig å fortsette debatten om ”stygt og pent” i den moderne arkitekturen” 
(Carlsen 2005A:32). Carlsen mener de to deler en forståelse om at folkets mening 
må komme frem i større grad for at demokratiet skal fungere. Benedictow går igjen 
ut (2005B) og kritiserer Carlsen fordi han mener Carlsen, med sitt angrep på Lie 
selv slår beina under eget ønske om en offentlig debatt om stygt og pent. ”Denne 
verbale ”brutalisme” for å avskrekke vanlige mennesker fra å delta i det åpne 
samfunns meningsdannelse om byens bebyggelse og de tjenester som Carlsen slik 
stadig yter arkitekteliten, taler for seg” (Benedictow 2005B:33). Carlsen (2005B) 
går igjen ut og forsvarer seg, samtidig som hans kritikk av Benedictow fortsetter. 
Diskusjonen ender i en sterk meningsutveksling omkring makt og demokratisering 
av arkitekturfeltet. Det er interessant å se at det for både Carlsen og Benedictow er 
viktig å representere et syn som inkluderer folkets mening, og de går til regelrette 
personangrep i skriftlig form for å fremme sitt syn. Benedictow hevder at Carlsen er 
elitistisk, mens Carlsen karakteriserer Benedictow som historieløs og hevder at han 
kommer med personfikserte insinuasjoner.  

Stygt og pent – en debatt for allmennheten? 

Hva kan så denne debatten si oss? Det er interessant at den faktisk utspiller seg i en 
dagsavis som Dagbladet, der folket har mulighet til å følge den. Dette er altså en 
debatt som er ment for folket. Samtidig blir det tydelig hvor sterke krefter som 
møtes når arkitektur og omgivelser settes på agendaen. Kan vi anta at når 
Kulturdepartementet på tidlig 90-tall satte folkets smak på dagsordenen, var klar 
over hvor mye strid temaet ville vekke – ikke minst fra arkitektfaglig hold? 
Carlsens to punkter for videre debatt er interessante, også for undervisning i Kunst 
og håndverk. Jeg vil, som en avslutning på denne artikkelen, gripe fatt i den siste; 
nemlig spørsmålet om stygt og pent i moderne arkitektur.  

Nielsen (2000) hevdet at politikerne på 1990-tallet ønsket at arkitektur og design 
skulle bli et anliggende for folket i sin alminnelighet og ikke forbeholdes en 
privilegert elite. Debatten fra 2005 viser at det fremdeles er en stor kløft mellom 
folkesmaken og de profesjonelles kvalitetsbedømninger. Vanlige mennesker og 
arkitektene har ulike preferanser for hva som er god arkitektur og god utforming av 
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våre omgivelser. Det folkelige uttrykket for dette, ved karakteristikken ”stygt og 
pent”, viser etter mitt syn til en dualistisk forståelse der den folkelige smaken blir 
fremstilt som både statisk og ensidig. Carlsen viser til eksempler der folket har vist 
interesse for den moderne arkitekturens utforming. Likevel ser vi gjennom debatten 
at folket har en konservativ smak og i liten grad deltar i debatten på de 
profesjonelles premisser. Kan det bety at folket ikke er fortrolig med den arena 
denne type smaksbedømminger drøftes på? Bjørkås (2001) hevder at en i debatten 
om kvalitet skal ha muligheten til å prøve sine meninger, med en overordnet 
målsetting om å komme frem til en felles forståelse. Innleggene i Dagbladet viser at 
avstanden mellom leg og lærd fremdeles er stor innenfor arkitekturutforming. 

Med et slik utgangspunkt kan debatten tas til inntekt for at spørsmål om arkitektur 
og design bør vektlegges i skolen. Aktivitetsprinsippet demokratisk 
brukermedvirkning, som Kunnskapsløftet nå presiserer for Kunst og håndverk, kan 
bety at utvikling av smak og forståelse for kulturspørsmål må relateres til en bredere 
kontekst dersom folket skal kunne anvende sine kunnskaper i møte med de 
profesjonelle aktørers språkkultur, kvalitetsvurderinger og arbeidsprosesser. Jeg tror 
at en problematisering av brukermedvirkning i forhold til utforming av våre 
omgivelser blir en forutsetning dersom folket skal ha en reell mulighet til å nå frem 
med sine meninger og samtidig utvikle en større forståelse for arkitektenes 
kvalitetsbedømninger.

Ingen av deltagerne i debatten sier noe om hvordan folket og arkitektene skal få 
større forståelse for hverandres smak i fremtiden. Til tross for en nærmere 15-årig 
politisk satsning så har ikke skolens undervisning i kulturfag nedfelt seg 
allmennheten på en slik måte at Kunst og håndverk tillegges verdi utenfor skolen. 
Dersom det er slik står vi i skoleverket overfor flere utfordringer ved innføringen av 
Kunnskapsløftet. Skal den kunnskapen barna tilegner seg tjene samfunnet må fagets 
samfunnsmessige legitimitet være et fagdidaktisk satsningsområde i fremtiden. Med 
henvisning til Hernes (1992) sin kritikk av faget forming; hvilken nytte har det å 
kunne tegne hender og dyr dersom kunnskapen ikke tjener samfunnets behov? 
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Summary

In this article I discuss the challenges concerning the public debate on modern 
architecture and the design of the built environment. I call attention to the 
differences of opinion among laymen and experts. By presenting a political and 
educational overview, I try to indicate how the introduction of architecture and 
design in Art and Crafts, first in the curriculum of 1997 and then in 2006 even more 
so, can be seen as a political move to create a general understanding of the 
importance of aesthetic quality in the built environment.
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A story to tell 

How to provide meaning in architecture for pre-school children 

Christiane Johannsen 

Introduction

Architecture and the built environment create the setting in which we live, move, 
work, play and undertake our daily routines. Hence they acquire significance as 
they impact the quality of our everyday life. It has been argued that we live a fuller 
and richer life when we are able to read the physical environment and see the beauty 
in it (Dögg 2006; Cold 2001). But also from a non-aesthetic point of view it seems 
essential that each person, already from an early age, takes responsibility for 
creating an environment that is experienced in a positive way (Eriksen and Smith 
1979). The active participation of pupils in our society is the main goal of 
Kunnskapsløftet , which is the Norwegian government's most recent primary and 
lower secondary education reform (KD 2006B). By gaining visual aesthetic 
competence children should be able to partake more easily in democratic decision-
making processes (UFD 2005). To help achieve this aim visual communication, art 
and architecture and design have become independent subject areas in the curricula 
and syllabuses for each grade, and children are introduced to architectural topics 
from the very first year of their education. The question of how to introduce 
architecture to pre-school children will be focused on in this article. The discussion 
will emphasise the educational role of architecture and the educational skills of the 
competent child grown-ups should support and follow. As part of the learning 
process, architecture should be approached as part of everyday life, which makes 
the construction of meaningful experiences possible. 

G. B. Vico states that children have the ability “(…) to take inanimate objects in 
their hands and, to amuse themselves, make those objects talk as if they were living 
persons” (Veca 1998:144). They are able to “give sense and passion to senseless 
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things”, which Vico compared to the “most sublime work of poetry”. In 
architecture, poetic features are often used as either a source of inspiration or part of 
the actual design. The importance of poetry in architecture was underlined by 
Sverre Fehn (1999:17): “It is true. We work with letters, an alphabet, we write a 
story.” Thus, the question that should be raised is: how is it possible to tell a story in 
architecture that provides meaning and significance in pre-school children's daily 
lives in their day-care centres? 

The educational role of architecture 

Architecture plays a manifold role in the educational institution that the day-care 
centre is. The content of the Kunnskapsløftet establishes what pre-school children 
are to learn. Moreover, it forms the background for all educational activities and is 
an active part of the process in its function as the day-care centre's third educator. 

Knowledge Promotion 

As part of the new curriculum the Ministry of Education and Research has released 
a new General plan for the day-care centre's content and responsibilities, which 
comes into force in the autumn of 2006. As defined by the Act (Barnehageloven §2 
Barnehagens innhold), the day-care centre shall provide children with basic 
knowledge on relevant and current topics. The general plan organises these themes 
into seven subject areas1 which describe the day-care centre's content. The area of 
art, culture and creativity focuses on children's experiences in art, culture and 
aesthetics, and their reflections on them, by expressing themselves in different 
artistic ways. Architecture is mentioned directly as one possible mode of 
expression. When working creatively, the children's curiosity, creativity and 
exploration is to be stimulated and supported, while their interests, knowledge and 
skills are also be taken into consideration. Thus the day-care centre becomes a 
platform for the creation and communication of culture in which children have the 
possibility to “(…) create their own culture based on their own experiences”2 ( KD 
2006A:36). 

Although architecture is mentioned directly only as part of the aesthetic subjects, it 
can be related to all subjects in a more or less obvious way. The number, space and 
form subject area, for example, obviously focuses on the architectural elements of 
“space” and “form”, where the child is to learn through experiments, exploration, 
play and everyday activities. In the nature, environment and technique subject area 
the connection to architecture, while less clear, is still present. Children are to be 
supported in their experience of phenomena in the physical world, which includes 

1 3.1. Communication, language and text; 3.2. Body, movement and health; 3.3. Art, culture and creativity; 
3.4. Nature, environment and technique; 3.5. Ethics, religion and philosophy; 3.6. Community and society; 
3.7. Number, space and form (KD 2006A). 
2 my translation 
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not only nature but also architecture. According to this reform, the seven subject 
areas should overlap and each topic should be seen in relation to each other.

Architecture is part of the day-care centre not only as a topic in the curriculum but 
also as a setting for all educational activities. To discuss architecture's relation to 
education more thoroughly two questions need to be raised: Can architecture 
support educational activities? Can architecture even educate itself? 

The day-care centre as educational activity (KD 2006A:15) 

At first glance, architecture and education seem to be two very different fields. 
Nevertheless, both focus on the human being and issues relating to him/her, which 
means that to some degree they have similar concerns. We can see another close 
relation between architecture and education when talking about day-care centres. 
Although perhaps coincidental, the same word, “day-care centre”, is used to 
describe both the physical building and the educational institution. The built 
environment of a day-care centre is usually understood as a framework that opens 
for and supports children's well-being, and their experiencing, learning and 
development. It “… should give children the possibility of play, life development 
and meaningful experiences and activities in safe and at the same time challenging 
surroundings”3 (KD 2006A:16). However, it is important to ask if architecture can 
be more than this. Can it actually be an active part of and content in children's 
activities, experiences and learning rather than only forming a backdrop? Is it 
possible for architecture to be educational, providing young children with 
meaningful experiences as it is assumed in the Reggio Emilia approach to preschool 
education?

Loris Malaguzzi started the pedagogy of Reggio Emilia in northern Italy in 1963. 
He included architecture as an active and integrated part of the day-care centre's 
learning process. Thus, the physical environment should provide a variety of 
possibilities rather than forming one perfect solution. The existing spaces were not 
only to function as a setting for children's creations and activities, but should also 
inspire and stimulate their explorations and adventures. Architecture and space 
adopt the role as third educator. 

Affordances 

The educational skills in the physical environment form one of the basic ideas in 
James Gibson's ecological perceptual psychology. Gibson (1979) defined the 
concept of affordances to describe qualities and possibilities in the environment that 
are available to both animals and human beings in different ways.  

3 my translation 
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As children find affordances in an environment, they perceive that environment as an 
interesting and challenging place of adventure and exploration that inspires them to 
move around and find even more affordances. (Kyttä 2003:12) 

Potential affordances are found in the environment and are used when they are 
found to be meaningful in certain situations. This type of perception is part of an 
immediate experience which is directly connected to an activity that searches for 
functional meaning in the environment. “Children of different ages perceive 
affordances that correspond to their bodily qualities, to the functional demands of 
ongoing activity, and to their current intentions” (Kyttä 2003:5o). By finding and 
using a diversity of affordances, more possibilities appear. They stimulate the 
children in their further exploration and open for new actions and ways of using the 
physical environment. Subsequently, the children's learning about their environment 
can be described as functional, dynamic, interactive and transactional. It is a 
relationship in which both parties – the children and the physical environment – 
play an active role. 

An example that illustrates how an element of the physical environment can be used 
and perceived in different ways is a piece of furniture I have observed being used in 
one of the day-care centres during my fieldwork.4

I have chosen to call this item of furniture a step-table, which basically describes what it looks like. 
It is a small table with a step on one side which makes it easy for children to climb up. The children 
tend to do this to reach the parent's mail and messages rack, which hangs on the wall next to the 
step-table. Another possibility is to sit on it – either on the big surface on top, or the small step on 
the side. When used in this way, either a group of children are gathering on, under and around the 
step-table to chat or discuss the next activity (for example: “we're definitely not going to play 
tiger!”), or one child alone who needs a place for withdrawal but still wants to observe the ongoing 
activities is using it. The most popular place for retreat is the space underneath the step-table. Here 
the children have a bit of privacy while lying on the floor and having a break. “It's nice to rest a 
bit,” I overheard one of the boys saying to himself when lying down there and letting out a sigh of 
relief. Once, one of the girls discovered a new affordance when lying in the same place. She started 
to use the step as a pillow for her head, which enabled her to look along the whole length of the 
corridor and see everything that was happening there. However, the step-table was not only used as 
a place for resting but also for all kinds of activity. The children climbed up and jumped down from 
it or crawled around, underneath and through it. On some occasions the step-table gained meaning 
as part of an ongoing activity's content, and then it played an active role (From my observations). 

4 In the course of my research on pre-school children's experience of the physical environment in their day-
care centers I spent four months in three day-care centres in Trondheim, Norway. 
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The short summary of the activities with, on and around the step-table demonstrates 
a variety of affordances that can be part of a single piece of the physical 
environment, and how the different ways of using it can result in the creation and 
perception of new possibilities. It also illustrates the mutual and transactional 
interaction of children and the environment. Children live and act in a real and 
imaginary world at the same time (Rinaldi 1998), and it is necessary to understand 
their activities as part of the sociocultural context in the day-care centre. The 
physical environment plays an important educational role in this holistic setting and 
is closely connected with the other educators that are there. 

Follow the child 

Children are competent, unique and critical human beings. As “knowing 
individuals” they participate actively in the ongoing learning processes, which are 
characterised by the children's endless willingness and capacity to learn – their 
“absorbent minds”. Pre-school teachers are to follow the children and provide 
educational contexts in which children can learn and teach in their “hundred 
languages”.

Children as knowing individuals 

Maria Montessori started her pedagogy in Italy in the early 1900s by working with 
children from poor families. She used children's educational skills as the point of 
departure for her approach, which is based on and expresses what the children have 
given her when she studied them. Therefore, “follow the child” (Olaf 2004) is one 
of the main principles in her educational philosophy. Her voice can be heard in the 
following text: 

Supposing I said there was a planet without schools or teachers, where study was 
unknown, and yet the inhabitants – doing nothing but living and walking about – came 
to know all things, to carry in their minds the whole of learning; would you think I was 
romancing? Well, just this, which seems so fanciful as to be nothing but the invention of 
a fertile imagination, is a reality. It is the child's way of learning. This is the path he 
follows. He learns everything without knowing he is learning it, and in doing so he 
passes little by little from the unconscious to the conscious, treading always in the paths 
of joy and love. (Olaf 2004)
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The principles of Reggio Emilia, develops many of Montessori's ideas, but there are 
also some key differences. However, if we focus on the similarities of the two 
pedagogical approaches we find that they form the basis for understanding children 
as “knowing individuals” who make their own decisions and choices (Rinaldi 
1998). Children are individual and unique human beings rather than pint-sized 
adults. They are competent, active and critical, and make their own decisions – both 
on a small and large scale. Children are creators and co-constructors of their 
childhoods, environments and identities, and participate actively in the construction 
of social practices. They have a great ability to tell and educate, and enjoy teaching 
others the knowledge and skills they have already gained. Their creative work and 
actions provide a great deal of stimulation and include aspects not only peers but 
also we grown-ups can learn from – provided we are willing. 

I said a competent child. Competent because he has a body, a body that knows how to 
speak and listen, that gives him an identity, and with which he identifies things. A body 
equipped with senses that can perceive the surrounding environment. A body that risks 
being increasingly estranged from cognitive processes if its cognitive potential is not 
recognised and enhanced. A body that is inseparable from the mind. Mind and body, it 
is increasingly clear, cannot be separated, but from a single unit with reciprocal 
qualification. (Rinaldi 2005:181) 

Children learn about the physical environment by exploring it actively and directly 
with their body and all their senses. Body and mind work together in the dynamic 
interplay with the environment, which forms the context for children's development 
(KD 2006A). Children participate actively in their own and other's learning and use 
their bodies not only for exploring but also for expressing and telling about their 
experiences and feelings (KD 2006A; Warming 2005). 

Children's hundred languages 

In the pedagogy of Reggio Emilia children are understood as being born with a 
hundred languages,5 incorporating social, intellectual, moral, and emotional 
features (Edwards et al 1998). Children should be able to use all the languages 
when sensing, experiencing and exploring different situations, expressing 
themselves in creative activities and experiments, and reflecting on them through 
thinking, communicating and exchanging their viewpoints and feelings. Thus, pre-
school teachers must consider children's interests, skills and abilities, and provide a 
variety of settings in which children can be, act and work. To make children's 
creative work with pictures, texts, music, movement and architecture possible, 
proper working spaces must be provided in which the children have free access to 
materials, tools, instruments, pictures and books (KD 2006A). 

5 The hundred languages of children is also the name of an exhibition about children's creativity that was 
arranged in 198o. Since then it has travelled around the world in different languages and updated forms. 
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The day-care centre must take children's ways of communicating into consideration 
and provide support for the manifold expressions of their thoughts and opinions. 
For this to occur, pre-school teachers must listen beyond what is said and focus on 
children's unspoken words, their body movements and their emotional expressions 
(Clark et al 2005; KD 2006A). Such a “pedagogy of listening” (Rinaldi 2005) 
describes the active use of children's hundred languages that pre-school teachers are 
learning about and listening to. The Ministry's general plan underlines the 
importance of hearing and understanding children's voices. Children have the right 
to voice their point of view and should participate actively in the planning, decision-
making and evaluation of the day-care centre's activities (KD 2006A). Pre-school 
teachers should take a back seat, follow the children and support their different 
ways of communicating, as well as their learning processes and exploration (Delfos 
2004).

Children's absorbent minds 

According to Montessori (Wikipedia 2006B) children have an “absorbent mind”, 
which describes their endless curiosity and motivation to learn about the 
environment by exploring it. Children improve their skills, their understanding and 
their competence continuously by questioning and looking for experiences in their 
own learning arena (KD 2006A), which I will illustrate through the following 
example from my empirical data. 

One day in the morning a big box was suddenly standing in one of the day-care centre's rooms. It 
was the new printer that had been delivered and some days passed before it was unpacked and 
installed. Thus, the box was standing in the corner for several days. Although it was not meant for 
playing, the box attracted a lot of attention amongst the children. They used it in different 
connections and ways and learned about it by exploring it actively. Once, one of the younger boys 
started to find out about the box's form, size, weight, material and position in space by walking 
around it, touching it, trying to get into the gap between the box and the wall, and finally by trying 
to move it. This was difficult as the printer was quite heavy. The boy did not give up though, and 
tried from different positions again and again. Eventually, he managed to move it by using the wall 
for support. Now he had created enough space to climb up the box from this side, which he did 
after various attempts. Finally on top he seemed to enjoy his new position higher up in space. He 
was then able to look over the rest of the room, and at the same time he could be seen and heard by 
everyone around. He used this opportunity straight away and celebrated his triumph by screaming 
as loud as possible. Then, he started to wonder about what he should do on top of the box. 
Immediately he had an idea and started to look at the stars one could see from the raised position, 
which seemed to be the most natural thing to do (From my observations). 
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Children gain knowledge by constantly challenging themselves and the content of 
their learning. They question and explore with an open mind, which, one would 
expect, results in more information and possibilities. “Just as children need to 
construct their own knowledge, exercise their skills and become aware of their 
learning, so the very same is true for adults” (Edwards 1998:135).  

Pre-school teachers should follow children's learning processes and support their 
immense willingness and capacity to learn (Delfos 2004; Edwards et al. 1998) and 
encourage them in their “natural joy and zest for life and learning”. They should 
create educational contexts that open for and facilitate children's learning, and 
develop their skills and competencies. Rinaldi (1998:117) underlined the 
importance of the educational setting and pointed out that “(…) children's 
competence and motivation can be either enhanced or inhibited depending on the 
awareness and motivational force of the surrounding context.” 

Architecture as part of everyday life 

Architecture as well as educational activities in general should be approached by 
considering the sociocultural context in the day-care centre. Thus, the content of 
children's learning becomes part of everyday life that can be related to various 
aspects of children's life and environments. 

Contextual approach to architecture and education 

Architecture and the physical environment cannot be considered as isolated 
phenomena, but should be understood as part of a totality that is closely related to 
its sociocultural context (Kyttä 2003; Laike 1995; and Küller 1991). The same 
applies to children's (or human beings' in general) interaction with the environment. 
Rikard Küller (1991) developed a model of child-environment interaction which 
describes four levels of influence: the physical environment, social network, 
ongoing activities and the child itself. The physical and the social settings provide 
stimulation that is adjusted by the ongoing activities and the child's personal 
attributes. Küller's model was used and strengthened by Thorbjörn Laike (1995) in 
his research on the impact of home environment and day-care environment on 
children's emotional behaviour, in which he underlined children's interactive 
relationship with both what exists and what happens around them.  

The contextual approach to architecture and its interaction with children should be 
kept in mind when discussing children's learning processes. Children consider a 
whole range of things in their direct and immediate experience of and reflection on 
their environment (Cele 2005). This can be seen in the children's drawings of their 
day-care centres, which was part of my fieldwork. They included physical elements 
as well as people, current events and personal preferences.
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One afternoon, when the children were playing outdoors, something ended up on the day-care 
centre's roof, and one of the pre-school teachers fetched a ladder and climbed up. I did not see the 
event myself as I arrived a bit later, but heard about it immediately when I arrived (“Andy was on 
the roof!”). The children started to talk about the current event over and over again, and nearly all 
of them reflected on the episode by including a ladder in their drawings of the day-care centre, 
which they made later the same day (From my observations). 

A part of everyday life 

Children learn about the physical environment by relating it to other aspects of their 
everyday context. They are “open to exchange and reciprocity” and “negotiate with 
the social and physical world – with everything the culture brings to them” 
(Edwards 1998:129). Thus, architecture becomes a part of everyday life, where 
children grasp their learning, their experiences and their relationship to others by 
participating in an active way. The importance of daily life was underlined by 
Marketta Kyttä (2003) in her research on child-friendly environments. She used the 
word Bullerby (noisy village) that Astrid Lindgren had used in her stories about a 
small, remote village in Sweden6 to describe a perfect setting in which children are 
part of daily life. In Kyttä's opinion the holistic approach of providing children with 
all sorts of experiences (positive and negative) is an important part of their growth 
and development.  

By approaching topics as parts of everyday life, children's learning processes 
become an integrated part of their daily activities and the sociocultural context in 
the day-care centre. During my fieldwork such a method was chosen when focusing 
on art. After a lively introduction by the pre-school teachers, which inspired the 
children's curiosity and fantasy, Edvard Munch's painting The Scream became the 
content of many conversations and play activities the children initiated by 
themselves. Thus, it does not seem to be a question of content but of 
communication that should be considered in the discussion on how to enable and 
support children's joyful way of learning. 

6 Astrid Lindgren was a Swedish children's books author, whose books – among others Pippi Langstocking – 
are very popular with children, especially here in Scandinavia. She wrote a series of books about six 
children's lives and adventures in the small town of Bullerby, which Kyttä refers to as a child-friendly 
environment. 
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Learning as construction of meaning 

Experiences that are related to various aspects in children's everyday life support the 
creation and communication of meaningful stories, which are important in 
children's learning processes. Architectural elements are experienced as meaningful 
when providing quality in the daily context children can identify with. 

Meaning in architecture 

Architecture should support the creation of “metaphors of knowledge” in a “process 
of ‘becoming’ which is the basis of true education” (Rinaldi 1998:114). Children 
tend to ascribe meaning to the content of their experiences when telling about them. 
In Reggio Emilia the communication of so-called “stories of meaning” is 
understood as an important part of the children's learning process (Rinaldi 1998). 

The question lies in how many possibilities there are for the individual child and the 
group of children, the protagonists of the experience, to have a story, to leave traces, to 
see that their experiences are given value and meaning. It is the question of memory, 
narration, and documentation as a right, and as that which embodies the vital quality of 
the educational space. (Rinaldi 1998:119) 

The definition of learning as a process of constructing meaning raises two questions 
for discussion. Firstly, what is it that pre-school children experience as meaningful 
in their everyday environment? And secondly, how is it possible to tell a story in 
architecture that provides such meaning in the day-care centre's daily life? To 
answer both questions, I again turn to my empirical data. I do this because the 
lessons one learns from children should be the direct point of departure of any 
discussion on children's way of experiencing, understanding and being in the 
physical environment.  

Santa Claus window 

As part of my fieldwork I asked the children to draw their day-care centre so I could find out which 
elements they focus on when thinking about it. Christmas was just around the corner, and its 
significance could be seen in the children's drawings, which contained seasonal motifs such as 
Christmas trees, parcels or Santa Claus. However, there was another element that all the drawings 
showing the day-care centre from outside had: it was the elliptic bay in the roof and its half-round 
window. Being an architect, I was very excited when I saw that the children had noticed this 
special part of the building. But I also have to admit that I was a bit surprised and wondered why 
exactly this element was significant to them.  
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The mystery was revealed another day when I was fortunate enough to observe a situation which 
explained the meaning behind the half-round window. As usual in the afternoons, everybody was 
outdoors on the day-care centre's playground. I was still indoors, packing my things to leave for the 
day. Suddenly I noticed that the children had started to gather in front of the building where they 
were standing and looking up at the roof. Nothing happened for a while, until the children – first 
one by one and then all together – started to shout: “Santa Claus!”, “Santa Claus!”, “Santa Claus!” 
Unfortunately, nothing happened, and the children, disappointed, went back to their activities on 
the playground. At that moment I suddenly understood the meaning of the half-round window, 
which was later confirmed by one of the pre-school teachers. During the pre-Christmas period, the 
children could see Santa Claus appearing behind the half-round window once a day7. This was the 
daily highlight during these weeks, and time and again the children looked forward to it with great 
excitement. In this way, the half-round window had become a meaningful architectural element in 
the children's everyday environment (From my observations). 

The example of the Santa Claus window demonstrates some of the points I have 
already underlined and shows how a simple act such as the appearance of Santa 
Claus can attract children's attention. It illustrates how individual, social, cultural 
and physical features come together and create one holistic meaningful experience, 
which is part of children's everyday life. In their direct and immediate way of 
approaching things the children reflected on the daily event straight away, which 
showed its significance at that time. It is quite possible that the children's drawings 
would show a completely different situation during the summer, but what seems to 
be most important is the way in which the significant character of certain 
architectural elements can be achieved.

Identity of place 

Drawings were also used as one of several methods in a research project in 
Stockholm, Sweden, which focused on children's experiences of their local 
environment (Cele, 2005). When illustrating their routes to school the eight and ten-
year-olds did not only include objects of the physical environment but also aspects 
that were important because of their social and emotional meaning. The number of 
meaningful features varied according to the children's age, where the younger 
children were the ones to focus most on elements with which they associated an 
experience. In general, the children had difficulty explaining why they had 
considered certain elements when asked to describe their drawings. In Cele's 
opinion it was most likely that these parts of the environment “(…) contribute to the 
identity of a place, or ease orientation” (2005:164). She pointed out that children 
experience the identity of a place by using all their senses rather than focusing only 
on the visual impression and the way to use it. Identity also includes the way a place 
smells, the way it feels to the touch, its sound and the single elements of its spatial 
organisation. Children explore all these aspects by interacting directly with the 
environment, as described above. Cele also underlined the importance of 

7 The space behind the half-round window is part of the pre-school teachers' work area. Once a day one of 
them appeared behind the window wearing a Santa Claus costume, which the children could recognise 
through the window, when looking up from the playground. 
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understanding the physical environment as interacting with the social and cultural 
elements around it. In this way, the experience of the identity of a place forms a 
holistic event that provides meaning in children's (as well as adult's) everyday lives.  

A feeling of identity 

A place can be meaningful both through its own identity and by supporting or 
producing a feeling of identity in the person using it. This was an important aspect 
in the design of one of the day-care centres. The architects' intention was to give 
each group a different identity by using a certain colour for special elements, such 
as the doors or the columns next to the entrance. The idea of using colour as an 
aspect the children can identify with seemed to function well. When drawing their 
day-care centre, one girl was especially aware of the fact that the group's colour was 
red. In her drawing she used the “colour of identity” not only for small elements but 
also for colouring the whole space, which made it the most significant part. In 
general though, the children's choice of colour was more individual rather than 
based on rational fact. However, the children discussed colours and experienced 
them as significant in their daily environment. In conversations about their homes 
the children used the colour of the house to describe where they lived: “I live in 
yellow”, “I live in red”, “I live in several colours!” According to these episodes one 
can conclude that the architects have succeeded in their attempt to create a feeling 
of identity by using colour as an element that provides meaning in architecture. 

Conclusion

In the discussion on how to provide meaning in architecture for pre-school children 
we find four apparently essential points: 

–    The educational role of architecture 
–    Follow the child 
–    Architecture as part of everyday life 
–    Learning as construction of meaning 

Architecture should be closely related to the day-care centre's educational activities 
in which it is an active part of children's activities and experiences. The aim is to 
offer a variety of possibilities and educational contexts and to support the 
continuous collaboration and communication that is part of the interactive learning 
process. Real education is not necessarily what is taught by an adult but a natural 
process of an individual's development. Children's continuing willingness to learn, 
their curiosity and exploration, as well as their “hundred languages”, should be 
supported and followed to achieve positive and joyful learning experiences. By 
understanding architecture as part of its sociocultural context, learning becomes a 
holistic experience and part of everyday life where children play an active role. In 
an endless cycle of grasping and producing meaning children create individual 
metaphors and stories, leave their personal traces and share their experiences with 
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others. The content of the learning, which can be a topic as well as a place or an 
architectural element, gains significance when the children are offered qualities they 
can identify with. In this way it should be possible to tell a story in architecture (as 
well as in any other subject) that provides meaning in pre-school children's daily 
lives.
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Sammendrag

Arkitektur og læring skal være tett tilknyttet hverandre for å bli en integrert del av barns 
aktiviteter og opplevelser. Målet er å tilby en variasjon av muligheter og læringsomgivelser 
som støtter kommunikasjonen i barnehagen. Gjennom en helhetlig tilnærming basert på 
sosiokulturell kontekst, blir arkitektur forstått som en integrert del av hverdagen. Læring 
omfatter ikke bare undervisning fra voksne, men forståes her også som en naturlig prosess 
i individets utvikling, inkludert barns lek; positive og morsomme opplevelser der barn er 
aktive deltakere. Barn søker og skaper mening kontinuerlig, lager fortellinger, etterlater 
sine personlige spor, og deler sine opplevelser med andre. Deres nysgjerrighet, vilje til å 
lære og utforske, og deres "hundre språk" skal støttes og følges. Dersom innholdet i det 
barna lærer har kvaliteter som barn identifiserer seg med, får det betydning. På den måten 
er det mulig å "fortelle en historie" gjennom arkitektur som skaper mening i barns hverdag 
i barnehagen. 
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Merkevaremakt eller forbrukarmakt

Monika Hestad 

Gjennom reforma Kunnskapsløftet har design og produktkunnskap kome tydelegare 
inn i læreplanane, både gjennom faget Kunst og handverk og det tverrfaglege emnet 
Teknologi og design. I Læreplanen for Kunst og handverk blir dei menneskeskapte 
gjenstandane framheva som identitetsberarar:

”De menneskeskapte gjenstandene inngår i de fleste områdene av livet vårt og er helt 
nødvendige for vår eksistens. Kunst, gjenstander og nytteprodukter kommuniserer 
tanker og ideer, forteller om sosial status, livssyn, makt og tilhørighet, hvem vi er, og 
hvor vi hører hjemme.” (Utdanningsdirektoratet 2005) 

I dag er koplinga mellom identitet og produkt kanskje tydelegare enn nokon sinne. 
Vi har eit stadig veksande omfang både i konkurrerande produkt og av nye produkt. 
Forbrukarane har i større grad fått dei fysiske behova metta og kjøper difor eit 
produkt like mykje for opplevinga, identiteten eller den emosjonelle opplevinga 
som produktet tilbyr (Sweet 2002).

I denne artikkelen diskuterer eg fyrst forholdet mellom merkevarebygging og 
produktdesign. Deretter går eg inn på problematikken om merkevarebygging fører 
til at bedriftene eller forbrukarane får meir makt. Det underliggjande spørsmålet er 
om auka kunnskap om produktet faktisk vil styrkje ein person sine evner til å ta 
avgjersler.
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Relasjonen mellom merkevare og produkt

I følgje Patentstyret er eit varemerke; ”et særpreget kjennetegn for dine varer 
og/eller tjenester” (Patentstyret 2006A) og ei merkevare; ”de ulike assosiasjoner 
(sympatier og antipatier) som oppstår når en person blir eksponert for et varemerke. 
En merkevare er noe mer enn et varemerke” (Patentstyret 2006B). Kva som ligg i 
omgrepet varemerke er regulert i lova. Det eksisterer ei rekkje ulike definisjonar for 
kva som ligg i omgrepet merkevare, der relasjonen til det faktiske produktet vekslar 
i stor grad.

Ei merkevare kan til dømes vere: ”a mental box in someones head” (Aaker 
1996:10). Ein definisjon frå Rob Frankel, ein praktikar innanfor fagfeltet seier: 
“Branding is not about getting your prospect to choose you over your competition: 
it's about getting your prospect to see you as the only solution” (Frankel 1992). I 
desse definisjonane vert ikkje produktet nemnt i det heile. Det er haldningane eller 
kjenslene for namnet eller symbolet som er det sentrale, ikkje produktet som det er 
knytt til. Definisjonen til Frankel syner ei haldning til kva reklamebyrå eller 
kommunikasjonsrådgjevarar set som mål når dei ynskjer å byggje ei merkevare. 
Definisjonen kan syne ei haldning der ein ynskjer å byggje merkevarer for å 
eliminere konkurransen og ta frå forbrukarane det frie valet.

I fleire definisjonar blir merkevara sett på noko som er rundt produktet. Dette er 
særs synleg i Ellwood sin definisjon.

“A set of characteristics that give added value to a product or service beyond its 
tangible benefit. The product or service can be visualized as a hard, white golf ball, 
while the brand is a large translucent, multi-coloured balloon of gas surrounding that 
golf ball.” (Ellwood 2002:302) 

Eller som Aaker seier det: “A set of assets (or liabilities) linked to a brand's name 
and symbol that adds to (or subtracts from) the value provided by a product or 
service…” (Aaker 1996:10). Om det er eit produkt som kostar lite eller mykje er 
altså uvesentleg for om det blir sett på som ei merkevare. Idun-tomatketchup, 
Grandiosa, Max Havelaar, Gucci og Ipod er alle merkevarer. Det som er sentralt er 
at dei tilbyr forbrukarane noko i tillegg til produktet dei kjøper. 

Kva denne ideen eller bodskapen som ei merkevare kommuniserer, skil seg frå 
produkt til produkt. Ei litteraturstudie av dei mest sentrale tekstane innanfor 
merkevare konkluderte med at kommunikasjonen kan delast inn i tre; eigenskapar 
til produktet, eigenskap ved produktet eller noko som ikkje er fysisk relatert til 
produktet (Thjømøe 2003). Walkman er eksempel på eit produkt som ein 
kommuniserte eigenskapane ved. I dette tilfellet var det eit behov for å skape ein ide 
om sjølve produktet og bruken av dette. Dersom det er fleire produkt på marknaden 
kan ein ikkje skilje seg ut på å ideen om produktet, men ein kan fokusere på 
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særskilte eigenskapar ved dette. Volvo gjer dette ved å fokusere på tryggleik. I den 
siste kategorien med historier som ikkje er knytt til produkteigenskapar, finnast ei 
rekkje ulike innfallsvinklar. Eksempelvis kan ein fokusere på personar som har 
starta ei bedrift, t.d. Richard Branson som starta Virgin, på nokon som har godkjent 
produktet, som La Mia Pizza, anerkjent av eit italiensk pizzabakarlaug, eller på 
plassen det er skapt, t.d. Vossafår og Voss.

Enkelte hevdar at ein no er inne i ei brytningstid der ein går frå å fokusere på 
informasjon og harde verdiar, til at det emosjonelle står i fokus (Jensen 1998). 
Dømet som Jensen set opp er auken i kjøp i det han kallar oppleving og 
kjærleiksmarknaden. Trenden med å kjøpe opplevingsjulegåver kan vere eit signal 
om at det ligg noko i denne påstanden (Oslopuls 2005). Det er veksande medvit 
rundt at fokus på teknologi eller produktet i seg sjølv ikkje er nok for å nå fram på 
marknaden, og stadig fleire bedrifter tek etter denne trenden.

Design eller merkevarebygging 

I merkevarebygging er design ein sentral faktor for å lukkast (Walton 2000). Design 
blir då forstått som ein heilskapleg prosess der form, funksjon og kommunikasjon 
av produkt eller omliggjande faktorar må integrerast.  

Ipod er eit av dei eksempla kor ein ser dette blir gjort (Conley 2006). James Conley, 
professor ved Kellog school of managment, kjem med fylgjande utsagn:  

”But I suspect that something more clever is afoot; that Apple’s design strategy is in 
line with something we call “value transference.” And if my suspicion is correct, the 
technology at the heart of the iPod will have little to do with their long-term 
competitiveness in the consumer electronics realm.” (Conley 2006) 

Ipod er ei suksesshistorie, sannsynlegvis vil ein finne fleire som tek i bruk den same 
strategien. Phillips gjekk til dømes i 2005 frå å kommunisere ’makes better product’
til ’sense and simplicity’. Bakgrunnen for dette var: “We must always ask ourselves 
whether we are creating things with the end user in mind or are we developing them 
for technology's sake?” (Phillips 2006). Omsynet til brukaren skal altså framover 
vere viktigare enn å framheve teknologien.  

Merkevarebygging framstilt som kommunikasjon av ein bodskap gjennom 
organisasjon, produkt og symbol verkar enkelt. Likevel finnast det ei rekkje 
bedrifter som ikkje lykkast med denne jobben. Grunnen til dette kan vere at det er 
høge kostnadar i samband med å leggje om organisasjonen til ei verdibedrift. At ein 
ikkje klarar å samle organisasjonen kring eit bodskap, noko som igjen fører til at ein 
får ei fragmentering gjennom media eller marknadsføringskanalane, press for å 
investere andre plassar, motstand mot å endre strategiar, press for å konkurrere om 
pris og liten vilje til å konkurrere på verdiar (Aaker 1996:27). 
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Andre grunnar kan vere at det faktisk i praksis kan vere svært vanskeleg å bevisst 
kommunisere den same bodskapen gjennom fleire medium. I forhold til 
produktdesign er det få vitskapelege studiar som har sett på korleis ein skal 
kommunisere gjennom form. I desse studia blir det ikkje diskutert kva forma 
kommuniserer, men heller at gjentaking av enkelte formelement fører til at ein 
byggjer kjennskap i marknaden (McCormack, Cagan, and Vogel 2004; Warrel 
2001). Suksessfulle døme på dette er m.a. Coca Cola flaska (McCormack, Cagan, 
and Vogel 2004). I Noreg kan ein kanskje seie at Farris har gjort noko av det same. 
Denne mottok Hedersprisen for God Design frå Designrådet med følgjande utsegn:  

”Den nye profilflasken for Farris er et kvantesprang for en tradisjonsrik merkevare og 
representerer merkevarebygging av ypperste klasse. (…) Totalt sett er dette sterk 
kommunikasjon der flaskens form, farge og etikettens design og plassering går opp i en 
høyere enhet.” (Norsk Design 2006) 

I tillegg til sjølve forma på produktet skal ein også kommunisere det same bod-
skapen gjennom lukt, taktilitet og smak dersom det er noko etande. Desse felta er, 
som form, fokus for forsking (Solem 2006).   

Også i designmiljøet er det ulike oppfatningar rundt i kva grad merkevarebygging 
skal få styre designprosessen. For designarar fører merkevarebygging nok 
sannsynlegvis til at ein i stadig større grad får strenge retningslinjer å halde seg til. 
Dersom ei merkevare skal framstå som tydelig og gjenkjenneleg er det viktig at dei 
også held på dei same fontane, fargane og måten å kommunisere på (Olins 1980). 

No Logo VS Pro Logo 

Fleire har gått til angrep på merkevare og merkevarebygging. Ei bok som fekk 
mykje merksemd var boka No Logo (Klein 2000). Kritikken i denne boka er på 
fleire ulike nivå. Ho hevdar at merkevarene har okkupert all plassen i byen, at dei 
utnyttar folk for å få produsert merkevarar til billegast mogleg pris, at frårøvar folk i 
vestlege verda dei relevante jobbane og at dei fører til at ein får stadig mindre 
valfridom ved at merkevarene utkonkurrerer lokale aktørar. I denne kritikken blir 
forbrukarane sett på som uskyldige offer som har blitt hjernevaska til å ta i mot 
stadig meir av dei kommersielle aktørane sine bodskap. 

Motargumentasjonen til denne kritikken kom frå The Economist. Hovudparolen var 
at forbrukarane faktisk ynskjer merkevarene. Dette gjorde forbrukarane tryggare på 
vala sine, samstundes som merkevarene var med på å skape glede (The Economist 
2001). Merkevarene garanterer at det er den same kvaliteten som ved det førre 
produktet ein kjøpte og ein reduserer risikoen ved å ikkje bli tilfreds med kjøpet sitt. 
Ein påstand som har blitt bekrefta er at om ikkje kundane kan identifisere kva 
bedrift som er ansvarleg for produktet, har ikkje bedriftene eit insentiv for å heve 
kvaliteten. Faktisk så har dei eit insentiv for å senke kvaliteten i produkta (Klein 
2000). Det viser seg altså at det er eit reelt behov for å merke varer.
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I diskusjonen om merkevarene si rolle og om i kva grad ein ynskjer desse, er prega 
av ei anten - eller haldning. Brand Channel, ein nettressurs som omhandlar 
merkevarer, har ei eiga debattside med for- og motargument for merkevarene 
(Brandchannel 2001). Innanfor designmiljøet rår det fleire posisjonar. I 1964 skreiv 
fleire leiande designarar under på First Things First 1964 a manifesto (Manifesto 
2000), eit manifest som tok oppgjer med reklamebransjen. Samtidig er design til 
sjuande og sist ein av nøkkelfaktorane for at ei merkevare skal lykkast eller ikkje 
(Neumeier 2003). Fokuset på design som ein konkurransefaktor er også svært 
tydeleg. Ei undersøking i England som samanlikna bedriftene sin bruk av design 
med utøving på aksjemarknaden, viste at dei bedriftene som var bevisst på design 
scora 200 % eller betre enn dei som ikkje var det. Undersøkinga viste også at 
designdrivne bedrifter også var mindre konjunkturavhengige (Design Council 
2006).

Identitet og forbrukar 

Innleiingsvis starta eg med Kunnskapsløftet og fylgjande sitat:

”De menneskeskapte gjenstandene inngår i de fleste områdene av livet vårt og er helt 
nødvendige for vår eksistens. Kunst, gjenstander og nytteprodukter kommuniserer 
tanker og ideer, forteller om sosial status, livssyn, makt og tilhørighet, hvem vi er, og 
hvor vi hører hjemme.” (Utdanningsdirektoratet 2005)

Produkt har i lang tid vore viktig for å vise sosial status eller tilknyting til ei gruppe. 
Det som er nytt er omfanget. I dag er ein i ein situasjon der ei stadig større gruppe 
har kjøpekraft og høve til å kjøpe bestemte produkt som gir ein viss identitet. 
Lipovetsky hevdar at dette fører til ei demokratisering av samfunnet. Tidligare var 
det berre den herskande eliten som hadde råd til å markere seg ved kjøp av klede, i 
dei vestlege landa har ei større gruppe menneske no høve til dette (Lipovetsky 
1994).

Forsøket på å kjøpe seg ein identitet blir særs tydelig i Hooligans1 miljø i England. 
Hooligans hadde problem med at dei vart bortvist frå restaurantar og offentlege 
plassar (BBCnews 2004). Deira svar var å kjøpe merkevareklede, som La Coste og 
Burberry, som blir assosiert med den øvre middelklassa. Dette miljøet brukar altså 
sin kunnskap om ei merkevare for å ta del i ein annan identitet enn den dei sjølve 
står for.

Kva konsekvensar dette vil få for Burberry er uvisst. Populariteten til Burberry 
tydde i fyrste omgang på eit auka sal frå 605.9 til US$ 711.7 million (O’brian 
2003). Over tid vil det bli spanande å sjå om Burberry klarar å stå i mot den verdien 

1 Hooligans vert brukt for å skildre engelske fotballfans der åtferda deira ofte er brutal og valdelig mot 
fotballspelarar eller tilhengjarar av andre lag.  
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grupper som Hooligans står for, og om dette vil påverke korleis merket vert 
oppfatta. Førebels argumenterar Burberry med at dei er eit globalt merke og at 
lokale tilhøve ikkje nødvendigvis har noko med deira merke å gjere (BBCnews 
2004). På tross av dette har Burberry sjølv valt å trekke attende ein caps frå 
marknaden. Ein caps som no er sjølve symbolet for Hooligansmiljøet. På sikt seier 
det seg sjølv at dersom ein ved å iføre seg Burberry klede blir sett på som 
Hooligans, med dei verdiane dette inneber, vil det kunne skremme fleire frå å kle 
seg i nettopp desse kleda. Dette kan stå som eit døme på kva makt forbrukarane 
faktisk har over merkevara. Framferda til dei som har på seg ei bestemt merkevare 
viser seg sterkare for folk enn reklameplakatane. 

Barn og merkevare

Kva påverknad reklamen har i forhold til påverking av barn er uvisst. I forskinga 
har to syn vore rådande, eit kritisk og eit fortolkande syn. Det kritiske synet bygger 
på at reklamen har makt over barna og at barna då vert passive mottakarar av 
reklamen. Eit anna syn er eit fortolkande syn. Dette synet byggjer på at barn er 
aktive mottakarar. Det vil sei at dei tek reklamen inn over seg og ser på den som 
underhaldande og informativ. Gjennom prøving og feiling lærer dei å meistre det 
kapitalistiske samfunnet dei lever i og blir dermed styrka (Brusdal 1999). Forsking i 
forhold til barn og kor påverkeleg dei er, har gjeve ulike utslag. Barnevakten.no er 
ein nettstad som gir råd om medium og barn. I nyheitslista kan ein finne ein artikkel 
om at Barn takler reklame godt. Denne konkluderer med at 12-åringer taklar 
reklame betre enn 40-åringer (Barnevakten 2005A). Ein annan artikkel bærer 
overskrifta Barn tar skade av reklame. Fokuset i denne artikkelen er at venleiks-
idealet i reklamane påverkar barna sitt sjølvbilete (Barnevakten 2005B). Om 
reklame er skadeleg for barn vert altså eit spørsmål om korleis ein definerer 
spørsmålet. Undersøkingar om barn si haldning til merkevarer har vist at eit barn på 
fem år, som i snitt kan 1000 ord, har kjennskap til 300 merkevarer (Barnevakten 
2005C). Dette gjev perspektiv på i kva grad merkevarene har ei sentral rolle i barna 
sine liv.

Nyleg vart barne og familieminister Bekkemellem intervjua i Ny tid om den nye 
marknadsføringslova (Bekeng 2006). I håp om å kunne avgrense merkevarene sin 
påverknad på barn, freistar denne å gå i mot den direkte oppfordringa om å kjøpe et 
produkt. Innanfor merkevarebygging går merka stadig lenger i å kommunisere den 
same bodskapen om ein identitet eller eit sett verdiar som kjøparen kan ta del i. 
Dette skal kommuniserast gjennom organisasjon så vel som produkt, og då blir 
verdien av ei lovendring minimal. Merkevarene går ikkje direkte ut og oppfordrar 
til å kjøpe eit produkt, men i stadig større grad glir marknadsføring over i å tilby ein 
identitet. Denne bodskapen er pakka inn i spel og teiknefilmar så vel som direkte i 
reklamar. Grensene mellom når ein marknadsfører produktet blir stadig mindre 
tydeleg, og politikarane vil i så måte møte stadig større barrierar for å prøve å 
avgrense kjøpepresset mot barn. 
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Merkevareløftet 

Ei ynskjetenking er at merkevarene sjølve tek det moralske ansvaret med å dempe 
kjøpepresset mot barn. Dette vil nok vere ein utopi. Heilt frå tidleg syttital har det 
blitt hevda at det einaste sosiale ansvaret ei bedrift har er inntening (Frideman 
1970).2 Ei bedrift har, overfor sine investorar og tilsette, ansvar for å oppretthalde 
sin eigen eksistens. Ved å kommunisere ein identitet eller eit sett med verdiar 
formulerer ein dermed eit merkevareløfte til forbrukarane. Dette inviterer dei 
forbrukarane til å kjøpe. Ein kan altså sjå at ved merkevarebygging, og den 
heilskaplige kommunikasjonen ein legg opp til, vil dette løftet kommuniserast 
tydelegare og dermed bli sterkare for forbrukarane. Det vil dermed vere sentralt å 
halde på dette for å halde på tilliten. Det er sentralt at tilsette så vel som leiarane 
opprettheld den same identiteten som den som ein gjer forsøk på å kommunisere til 
forbrukarane. Dersom det er brot på dette kan det føre til svekka tillit. Eit døme på 
dette vart tydeleg då ein av leiarane for Max Havelaar3 vart teken for underslag. 
Hans Geelmuyden, seniorpartnar i Geelmuyden Kiese, eit av Noregs leiande 
kommunikasjonsbyrå, hevda då: ”Det blir ekstra ille når selve foretningsideen er 
rettferdig handel. Derfor vil jeg hevde at en slik sak rammer Max Havelaar sterkere 
enn den ville rammet en annen aktør”4 (Stenerud 2004). 

Å byggje merkevare gjev makt i den forstand at ein får større gjennomslagskraft på 
marknaden. Forbrukarane blir kjende med merkevara gjennom marknadsmateriell 
og gjennom eigne opplevingar av produktet. I det merkevara sviktar å følgje opp 
forbrukarane sine forventingar, misser den territoriet sitt. Såleis vil bedriftene alltid 
vere prisgitt forbrukarane sin vilje, men dette krev at forbrukarane er opplyste.

Merkevarebygging og design har altså mange sider. Vi treng produkt, men når dei 
primære behova er dekka har vi så høve til å realisere fleire av draumane våre. 
Spørsmålet som heng i lufta er om ein har behov for desse eller om det er den stadig 
meir subtile marknadsføringa som gjer at ein ynskjer desse produkta. Svaret kan 
ligge i merkevarer. Folk kjøper dei og viser dermed at dei ynskjer å ha dei. For 
nokon, som i eksempelet med Hooligans, kan dei kjøpe seg ei anna gruppe sin 
identitet for å oppnå fordelar.

Svaret frå utdanningssektoren si side er å setje design på planen. Ved å undervise i 
kva den visuelle kommunikasjonen fortel oss på lik linje med kva det skrivne ordet 
fortel oss, vil elevane i stadig større grad forstå kva reklameplakatane og produktet 
ynskjer å kommunisere. Ved å vere medvitne på kva produkta kommuniserer vil dei 

2 Debatten om bedriftene sitt sosiale ansvar er på nytt eit aktuelt tema. Kofi Annan framheva i FN sitt 
milleniumsmål at bedriftene burde ta eit større sosialt ansvar. Store merkevarebedrifter har teke til seg dette 
og brukar no dette som eit middel for å skape seg Goodwill. Bedriftene sitt sosiale ansvar (CSR – Corporate 
Social Responsibility er ein større debatt som eg vel å ikkje kome inn på i denne artikkelen sjølv om temaet 
er relatert til merkevarebygging.)  
3 En merkeordning for garantert god handel mellom nord og sør. Fair trade: http://www.maxhavelaar.no/
4 Retta frå originalsitat: ”Det blir ekstra ille når selve foretninideen er rettferdig handler. Derfor vil jeg hevde 
at en slik sak rammer Max Havelaar sterkere enn den ville rammet en annen aktør” (Stenerud 2004). 
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også snarare avsløre dei merkevarene som kjem med løfter dei ikkje kan halde. Dei 
vil då kanskje sjå at eit stykke plastikk til ein verdi av fem hundre kroner ikkje 
nødvendigvis vil gjere ein stort lykkelegare. Fyrst når forbrukarane verkeleg kan 
lese kva merkevarene kommuniserer, og leiter etter samanhengen mellom visjonen, 
produktet og åtferda til bedriftene, kan dei i realiteten seie at dei har forbrukarmakt.

Konklusjon

I debatten om kven som skal gripe inn og dempe kjøpepresset og merkevarene si 
makt over forbrukaren, vil svaret bli at dette er eit felles ansvar. Leiinga i bedriftene 
har eit moralsk ansvar i å halde merkevareløfta og gjere denne informasjonen 
tilgjengeleg. Forbrukaren har ansvar for å ta stilling til kva produkt dei har behov 
for eller skal unne seg. Foreldre har eit ansvar for å sei nei og ikkje la barna få styre 
heimen. Lærarar har eit ansvar for å formidle kunnskap, samt å trene elevane i 
kritisk tenking.

I tida framover vil bedriftene i stadig større grad byggje seg som merkevarer. Ein 
vil ha stadig større kunnskap om korleis ein kan kommunisere og bruke alle sansane 
i dette kommunikasjonsarbeidet. Det er lite som tyder på at kjøpepresset vil bli 
mindre blant barn. Symbol har alltid vore ein sentral del for å vise identiteten sin. I 
dagens samfunn har desse symbola fått namn som Nike eller Miss Sixty. Det som 
har endra seg er mangfaldet av merkevarer, den stadige fokuseringa på heilskapleg 
kommunikasjon som appellerar til sansane og den auka kjøpekrafta i Noreg. I 
Kunnskapsløftet vert kunnskap om visuell kommunikasjon framheva som sentral 
for å ta del i demokratiske beslutningsprosessar. Framover vil også kunnskap om å 
tolke lyd, smak og taktile opplevingar vere like sentrale. I ei verd der ein i stadig 
større grad skal kommunisere til forbrukaren gjennom lukter, kjensler og smakar, i 
ei verd der lyden av at ein slår på datamaskina er lyden av eit merkevarebodskap, 
må barna trenast i å gjenkjenne form, fargar og lydar for å vere bevisste borgarar.  
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Summary

This paper discusses brand building in relation to product design. It discusses some of the 
obstacles the company may meet building brands, at product level as well as critique from 
society. In the subject Art and Crafts in the new, Norwegian curriculum Kunnskapsløftet
for compulsory schools, it is stated that in order to understand our culture, knowledge of 
the human made product is needed. The products are seen as identity carriers. In today 
society where companies not only offer a product but a product identity as well, knowledge 
is important. The questions are: Does branding give influence to the company or the 
citizen, and how can knowledge about the relationship between product and identity 
strengthen the persons understanding of them selves and the society? 
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Vurderingskompetanse i faglærerutdanningen 

 - veien mot en fagdidaktisk handlingskompetanse 

Eva Lutnæs 

Kunnskapsløftet, med den nye læreplanen for faget Kunst og håndverk i 
grunnskolen, har bidratt til å aktualisere behovet for vurderingskompetanse hos 
faglærere i formgiving, kunst og håndverk. Læreplanen slår innledningsvis fast at et 
av formålene med faget er at elevene skal tilegne seg kunnskaper som: ”(…) vil 
kunne styrke muligheten for deltakelse i demokratiske beslutningsprosesser” 
(Kunnskapsdepartementet 2006:129). En konsekvens av denne formuleringen er at 
faglærere i formgiving, kunst og håndverk må besitte en fagrelevant vurderings-
kompetanse. Dersom faglærerne ikke har slik kompetanse vil heller ikke elevene 
kunne utvikle seg til aktive og kompetente deltakere1 i offentlig debatt om hvordan 
områder som bymiljø, kunstarena og visuelle omgivelser skal se ut i fremtiden.

Lærernes profesjonelle kompetanse vil være et avgjørende bindeledd mellom 
formulert intensjon i læreplan og erfart praksis for elevene. Læreren blir gjennom 
sitt vurderingsarbeid en rollemodell og veileder inn i vurderingspraksisen til 
fagområdene visuell kommunikasjon, kunst, design og arkitektur som 
grunnskolefaget Kunst og håndverk består av. Denne artikkelen tar utgangspunkt i 
resultater fra masteroppgaven, Vurderingskompetanse i faglærerutdanningen – 
vekselspill eller kokong? fra Avdeling for estetiske fag ved Høgskolen i Oslo 
(Grøndalen 2006)2. Et sentralt spørsmål i prosjektet har vært hvordan Faglærer-
utdanningen i formgiving, kunst- og håndverk ved Høgskolen i Oslo og Høgskolen i 
Telemark bidrar til å utvikle vurderingskompetanse hos fremtidige faglærere. 

1 Nielsen (2006) beskriver i Form - tidsskrift for kunst og design at en intensjon med å styrke de 
designfaglige aspektene i grunnskolens læreplaner har vært å bedre kommende generasjoners forutsetninger 
for å delta i utviklingen av sine omgivelser. Nielsen har vært leder for gruppa som utviklet den nye 
læreplanen for faget Kunst og håndverk i grunnskolen 
2 Eva Grøndalen skiftet navn til Eva Lutnæs sommeren 2006.  



Eva Lutnæs 

60

Vurderingskompetanse knyttes her til vurdering av skapende arbeider i en 
undervisningskontekst. Artikkelen vil kunne tjene som et innblikk i dette arbeidet, 
og i vurderingsdelen av faglærerens profesjonelle kompetanse.  

Fra formell læreplan til erfart praksis 

Goodlad (1979) har utviklet teori om ulike læreplannivå for å kunne navngi og 
forske på det som skjer fra ideologiene om hva skolen skal være, til hvordan 
elevene erfarer skolens form og innhold. Goodlads læreplanteori viser til et utvidet 
læreplanbegrep som er delt inn i fem nivåer.3 I spørsmålet om 
vurderingskompetanse i faglærerutdanningen danner to av Goodlads læreplannivå 
utgangspunkt for å karakterisere og drøfte studentenes læringsprosess. I min 
masteroppgave gjennomfører jeg en tekstanalyse av offisielle styringsdokumenter i 
faglærerutdanningen, det formelle læreplannivå, som jeg deretter sammenligner 
med studenters og øvingslæreres refleksjoner i gruppeintervju og spørreskjema, det
erfarte læreplannivå. Dette gir et innblikk i praksis og et deskriptivt er-perspektiv 
til den empiriske undersøkelsen. Prosjektet ble utvidet med et normativt kunne-
/burde-perspektiv der mulige forbedringer av praksis i faglærerutdanningen ble 
drøftet. Samlet gir dette en tydelig fagdidaktisk forankring.4

Er-perspektivet i praksis: 3 karakteristikker 

Faglærerstudentenes læringsprosess i vurderingsarbeidet kan beskrives på flere 
måter. Undersøkelsene viser at utviklingen av studentenes vurderingskompetanse 
kan karakteriseres på tre måter:  

Studentene opparbeider seg en profesjonell handlingskompetanse i 
vurderingsarbeid ved å delta aktivt i fagfeltets praksisfellesskap ved 
høgskolene og i praksisperioder 
Vurderingskompetansen kan sees som en spesifikk fagdidaktisk kompetanse,
der studentene utvikler kompetanse parallelt innen fire kunnskapsfelt 
Studentene har gjennomgående en dobbel rolle i læringsprosessen, de både 
vurderer og blir vurdert  

Hver av disse karakteristikkene bidrar til å identifisere utfordringer for 
Faglærerutdanningen i formgiving, kunst og håndverk, og vil her danne basis for 
diskusjoner rundt mulig videreutvikling av praksis. Fokus i denne artikkelen ligger 
på forbedringspotensialet som den nåværende vurderingspraksisen i 
faglærerutdanningen har.   

3 Det ideologiske, formelle, oppfattede, operasjonaliserte og erfarte læreplannivå, eller med Goodlads egne 
ord: Ideological, formal, perceived, operational and experiential curricula (Goodlad 1979:60-64).   
4 Her støtter jeg meg til en flerfaglig utarbeidet fagdidaktikkdefinisjon som lyder: ”Fagdidaktikk er 
refleksjoner over hva et fag er (…) i forhold til hva et fag kunne eller burde være i skole, samfunn, akademia 
og profesjonsutdanninger” (Ongstad 2004:37). Om deskriptive og normative sider ved didaktikken se 
Ongstad (ibid:30-32).   
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Vurderingskompetanse som handlingskompetanse  

Nygrens (2004) begrep om handlingskompetanse er svært relevant for å kunne beskrive 
faglærerstudentenes vei mot en profesjonell vurderingskompetanse. Nygren knytter 
kompetanse til handling ved å si at kompetanse er det en person ”(…) trenger for å kunne
handle innenfor bestemte praksisfelt” (Nygren 2004:26). Som grunnlag for sitt begrep om 
handlingskompetanse bruker Nygren Lave og Wengers (1991) teorier om læring i 
praksisfellesskap.5 Lave og Wenger er opptatt av at læring er sosialt betinget og har 
utviklet teorien om praksisfellesskap for å kunne begrepsfeste, analysere og muliggjøre 
læring. Læringstradisjonen går under navnet ’situert læring’. Viten defineres som 
kompetanse med hensyn til verdsatte virksomheter, og kompetansen verdsettes, opprett-
holdes og videreutvikles i avgrensede praksisfellesskap. Utvikling av en spesifikk 
kompetanse skjer i følge læringstradisjonen ved å få konkret erfaring med å mestre 
oppgaven som aktiv deltaker i et etablert praksisfellesskap, og å samhandle med de som 
har erfaring i situasjonen. Først deltar man som en ”fremmed”, men etter hvert får man 
innføring og forståelse for praksisfellesskapets handlinger og kultur og kan videreføre og 
videreutvikle denne selvstendig.

Å bli husvarm i et praksisfellesskap innebærer ikke bare å kunne utføre forventede 
handlinger, men også å kjenne til og kunne videreføre og videreutvikle et felles repertoar 
av fortellinger, artefakter, diskurser, verktøy, historie, språk og væremåter. Både positive 
og negative aspekter ved et praksisfellesskap vil videreføres. Dersom den generelle 
oppfatningen av vurderingsarbeid i fagfeltet6 er at det er ”vanskelig” vil dette videreføres 
til neste faglærergenerasjon. Koblet til praksisfellesskap og handlingskompetanse kan 
lærerens vurdering av elevenes skapende arbeider sees som styrt av det som til enhver tid 
er fellesskapets gjentakende praksis – fagfeltets vurderingspraksis. Her kan læreren finne et 
referansegrunnlag med både pedagogiske og kunst- og designfaglige forventninger til 
vurderingen av elevenes prosess og produkt. Fagfeltets vurderingspraksis gir en ramme for 
lærerens virksomhet, samtidig som læreren som aktiv deltaker i praksisfellesskapet kan 
bidra til å videreutvikle vurderingspraksisen gjennom refleksjon og som aktiv pådriver i 
faglige debatter.

Husvarm gjennom deltakerrollen

Med teorier om handlingskompetanse og praksisfellesskap som ramme, kan 
vurderingskompetanse identifiseres som et komplekst kunnskapsområde der en 
aktiv deltakerrolle er helt avgjørende for utvikling av relevant kompetanse. 
Studentene bør derfor få utstrakt erfaring med selv å vurdere elevarbeider, sammen 
med, og under veiledning av, mer erfarne representanter for praksisfellesskapet. 
Empirien er relativt entydig med hensyn til at praksisperiodene i skolen bærer mye 
av ansvaret for at studentene får praktisk erfaring med vurderingsarbeid gjennom 
utdanningen (Grøndalen 2006). Øvingslærernes bidrag tillegges gjennomgående 

5 Begrepet ”praksisfellesskap” ble ifølge Nygren (2004) første gang introdusert av Lave og Wenger i boken 
Situated learning: Legitimate peripheral participation i 1991.   
6 Begrepet fagfeltet refererer her til formgiving, kunst og håndverksfag i en undervisningskontekst, der alle 
nivåer i skole- og utdanningssystemet vurderes som relevante.  
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svært stor vekt av studentene. Mange ser dette bidraget som avgjørende for den 
vurderingskompetansen de har ved avslutningen av studiet. De studentene som har 
fått lite erfaring med vurdering i praksisperiodene gir uttrykk for at de føler seg lite 
rustet for vurderingsarbeid i skolen og står på bar bakke.

Her ligger det et klart forbedringspotensial for faglærerutdanningen. Det er 
problematisk at praksisperiodene og øvingslærer i stor grad bærer ansvaret alene. 
For det første møter studentene ulike øvingslærere som vektlegger vurderings-
problematikk forskjellig; noen gir som undersøkelsen viser studentene en grundig 
opplæring, mens andre vektlegger andre sider av lærerrollen. Her kan høgskolene 
med fordel tydeliggjøre betydningen av at studentene vurderer elevarbeider i 
praksisperioden, men likevel vil utviklingen av studentenes vurderingskompetanse 
bare gå for halv maskin. Høgskolene må selv bære sin del av ansvaret og gi 
studentene en helhetlig opplæring på dette området. Den empiriske undersøkelsen 
viser tydelig at studentenes vurderingskompetanse vil kunne heves, dersom 
utviklingen av denne i større grad vektlegges fra høgskolenes side. Høgskolene 
bærer med seg andre typer praksisfellesskaper som grobunn for kompetans-
eutvikling gjennom blant annet pedagogikk, fagdidaktikk og verkstedsundervisning. 
Flere konkrete vurderingsøvelser og diskusjoner lagt inn i undervisningen ved 
høgskolene, vil gi studentene et utgangspunkt for å sammenligne øvingslæreres 
vurderingspraksis. Slik kan studentene utvikle flere verktøy7 for vurderingsarbeid 
og et bredere grunnlag for refleksjon over egen vurderingskompetanse.  

Vurderingskompetanse som fagdidaktisk kompetanse 

Ytterstad (2002) definerer fagdidaktisk kompetanse som å mestre dialektikken 
mellom de fire kunnskapsfeltene kunst- og designfaglig8 teori og praksis, og
pedagogisk teori og praksis. Hun ser dette som faglærernes særegne 
kunnskapsområde. Jeg vurderer disse fire kunnskapsfeltene som svært relevante for 
faglærere for å kunne mestre vurderingsarbeid. Kunnskaper om kunst- og 
designfaglig teori og praksis bringer relevant fagkompetanse inn i vurderings-
situasjonen, og kunnskaper om pedagogisk teori og praksis vil være nødvendig for å 
bidra til læring og utvikling hos eleven. Dialektikken mellom kunnskapsfeltene er 
det sentrale i Ytterstads definisjon av fagdidaktisk kompetanse. Relevansen ved 
dialektikken i vurderingssituasjonen kan illustreres gjennom et praktisk eksempel: 
Hvis faglæreren i en underveisvurdering av eleven kun vektlegger kunst- og 
designfaglige kvalitetsstandarder uten å tilrettelegge for elevens læring og 
motivasjon, vil manglende dialektikk kunne være med på å forklare hvorfor eleven 
vegrer seg for å ta inn over seg informasjonen og tilbakemeldingen i faglærerens 
vurdering. 

7 Med verktøy menes blant annet funksjonelle skjemaer lærere bruker i sin undervisning og kunst- og 
designteoretiske rammer og analyseredskaper for vurderingsarbeidet.   
8 I artikkelen fra 2002 presenterer Ytterstad fagfeltets innhold som kunst- og håndverksfaglig. I
veiledningssammenheng kom vi til enighet om at kunst- og designfaglig kan ansees som en mer dekkende og 
presis betegnelse for fagfeltets innhold.   
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Modell: Vurderingskompetanse som fagdidaktisk kompetanse

Modellen Vurderingskompetanse som fagdidaktisk kompetanse (Grøndalen 2006) er 
en videreutvikling av Ytterstads fire kunnskapsfelt. Modellen viser i midten 
studentenes vurderingskompetanse i bruk, omkranset av de fire kunnskapsfeltene. I 
en vurderingssituasjon som faglærer aktiveres de fire kunnskapsfeltene parallelt. 
Hvordan de fire feltene plasseres i forhold til hverandre er mindre relevant; de er 
likestilt. Det er dialektikken mellom dem, og deres gjensidige påvirkningsforhold
som er vesentlig og dette er visualisert med stiplede linjer.

Studentenes vurderingskompetanse kan karakteriseres ved at den utvikles parallelt 
innen de fire kunnskapsfeltene og berører kunnskaper fra alle komponenter i 
faglærerutdanningen. Dette gjør utviklingen av vurderingskompetanse til et 
tverrfaglig anliggende, der vurderingskompetanse kan defineres som en spesifikk 
fagdidaktisk kompetanse. I en konkret vurderingssituasjon utfordres faglærerens 
handlingskompetanse, og kunnskapen som aktiveres kan sees som den fag-
didaktiske med et kunnskapsinnhold fra fire felt.  

Vurderingsarbeid som tverrfaglig disiplin 

Vurderingssituasjonen kan sees som en prøve på om faglæreren mestrer sitt særegne 
kunnskapsområde med dialektikken mellom kunnskapsfeltene. Når lærere er usikre 
på vurderingsarbeidet i faget, slik blant annet forskningsrapporten Kunst og 
håndverk i L97 (Kjosavik et al. 2003) viser, berører det hele faglærerens 
profesjonsforståelse og tiltro til egen faglig dyktighet. For å lære seg å mestre 
dialektikken mellom kunnskapsfeltene er det viktig at utdanningens enkeltelementer 
sees i sammenheng og studentene får trening i å kombinere kunnskapsfeltene. Min 
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undersøkelse gir grunnlag for å anta at dialektikken og sammenhengen mellom 
kunnskapsfeltene i utdanningen bør styrkes. En student gir uttrykk for at de ”lever i 
en kokong” i verkstedsperiodene, og det etterlyses en klarere sammenheng mellom 
verkstedsperiodene og fremtidig undervisning som faglærere i skolen.  

Erfaringer fra skolehverdagen, og utviklingen av en skolerelatert 
vurderingskompetanse, kan trolig dras mer parallelt inn verkstedsperiodene for 
eksempel ved å vurdere relevante elevprodukter for temaet i verkstedsperioden og 
diskutere hvordan oppgaver og relevante vurderingskriterier kan utformes. Større 
sammenheng med skolehverdagen etterlyses også for fagdidaktikk- og 
pedagogikktimene både av studenter og øvingslærere. Etablering av 
vurderingssituasjoner og praktiske øvelser der studentene aktivt må kombinere de 
fire kunnskapsfeltene, vil trolig kunne bidra til en større helhet og sammenheng i 
utdanningen mellom verkstedsperioder, pedagogikk, fagdidaktikk og praksis-
perioder i skolen. Slik vil det kunne gis rom for vurderingsarbeid som en viktig 
tverrfaglig disiplin i utdanningen, både gjennom praktiske vurderingsøvelser, 
diskusjoner og skriftlige oppgaver. Viktigheten av tverrfaglighet understrekes også i 
gjeldende rammeplan for faglærerutdanningen:  

”(…) det er først når studentene bearbeider erfaringer på tvers av fag og 
læringsarenaer, at kompetanseområdene blir sett i forhold til hverandre og kan danne 
en helhet. Slik kan den enkelte student legge grunnlaget for yrkeskunnskap og for 
handlekraft som lærer.” (Utdannings- og forskningsdepartementet 2003:7) 

Manglende språk og basiskunnskaper? 

Det er studentenes kunst- og designfaglige språk som samlet sett virker svakest. 
Flere studenter gir uttrykk for at de opplever mangler ved eget fagspråk, blant annet 
for å gjøre vurderingen mindre privat, og mer faglig fundert (Grøndalen 2006). 
Særlig det å vurdere medstudenter trekkes frem som vanskelig. Det blir, som flere 
studenter gir uttrykk for, ”stort sett læreren som sier noe” ved felles gjennomganger 
i verkstedsperioder. Teorien om ”estetisk praksis” (Johannessen 1978) fastsetter at 
et relevant kunst- og designfaglig språk kun kan læres gjennom en 
situasjonsbestemt bruk av språket. Det er derfor alvorlig for studentenes 
språkutvikling mot fremtidig vurderingsarbeid, at naturlige bruks- og 
øvelsessituasjoner for estetisk-språklige uttrykk ikke blir utnyttet i utdanningen. 
Studentene ønsker å trene mer på vurderingsarbeid i verkstedsperiodene, men for å 
gjøre det tryggere og mer legitimt å delta antyder studentene at det må etableres en 
forventing om alles deltakelse og klarere kriterier for vurderingen. Gjennom fastere 
rammer, og krav til deltakelse, kan kanskje plenumsvurdering forflyttes fra det 
ubehagelige og private, til konstruktive treningssituasjoner i bruk av relevant 
fagspråk og vurderingsarbeid i fagfeltet.  

En øvingslærer etterlyser basiskunnskaper hos studentene, og sikter med dette til 
elementære fagkunnskaper i form, farge og komposisjon, som går på tvers av kunst- 
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og designfaglige teknikker. Øvingslæreren er redd undervisningen til de fremtidige 
faglærerne vil få et ”hobbyverkstedpreg”, dersom høgskolene ikke sikrer at 
studentene ”har eller får” disse basiskunnskapene. Intensjonen med 
faglærerutdanningen er ikke å utdanne ledere av hobbyverksteder. En utfordring til 
høgskolene blir her å omstrukturere utdanningen, slik at studentene sikres de 
grunnleggende kunnskaper som er nødvendige for å arbeide som faglærere i 
formgiving, kunst og håndverksfag.9 For å styrke den kunst- og designfaglige 
kompetansen til de fremtidige faglærerne kan for eksempel fagteori skilles ut som et 
eget undervisningstilbud i grunnutdanningen. I tillegg vil det være en fordel at 
fagplanene stiller presise krav til hva det kunst- og designfaglige innholdet i 
verkstedsperiodene skal være. Slik blir det ikke opp til den hva den enkelte 
høgskoleansatte kan og velger å trekke inn. Ved kunnskapsfeltene pedagogisk teori 
og praksis er det først og fremst mer praktisk erfaring med vurderingsarbeid som 
etterlyses både ved høgskolene og i praksisperioder.

Den doble rollen i studentenes læringsprosess  

Praktisk erfaring med vurderingsarbeid er en av de avgjørende faktorene for 
utvikling av studentenes vurderingskompetanse. Studenter med lite konkret erfaring 
føler seg svært usikre (Grøndalen 2006). Dette styrker påstanden om at studentene 
må være aktive deltakere i praksisfellesskapet for å opparbeide seg 
vurderingskompetanse. Ved å identifisere særtrekk ved de situasjonene der 
studentene får praktisk erfaring med vurderingsarbeid klargjøres den tredje 
karakteristikken ved studentenes læringsprosess. I vurderingssituasjonene har 
studentene gjennomgående en potensiell dobbel rolle, der de både får erfaring med 
å vurdere og å være mottakere av vurdering. Eksempler på dette er praksisperioder 
der studentene vurderer elevenes arbeider i praksis og får sin vurdering vurdert av 
øvingslæreren, og ved verkstedsperioder ved høgskolene der studentene vurderer 
seg selv gjennom skriftlige rapporter og muntlige fremlegg og selv blir vurdert av 
de høgskoleansatte. Studentene får en tosidig erfaring. Her ligger det et betydelig 
potensial for læring og et grunnlag for refleksjon tilknyttet fagfeltets vurderings-
praksis. Den doble rollen åpner for å drøfte nye aspekter ved utviklingen av 
studentenes vurderingskompetanse.  

Utnyttelse av læringspotensialet i den doble rollen

I studiet av faglærerutdanningen kommer det tydelig frem at høgskolenes 
undervisning i mindre grad klarer å utnytte det læringspotensialet som ligger i den
doble rollen studentene har. Når det gjelder vurderingsarbeidet i verkstedsperiodene 
etterlyser studentene mer struktur. Herunder presise mål og vurderingskriterier å 
forholde seg til, både i prosessen og for vurderingen i etterkant. Flere øvingslærere 
påpeker at studentene virker lite bevisst om vurderingsprosessen selv innenfor egen 
studiesituasjon. De antyder at en klargjøring av mål og vurderingskriterier i 

9 En relevant rettesnor her kan være faginnholdet i læreplanene for grunnskolen og videregående opplæring.   
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verkstedsperiodene vil kunne bidra til å styrke studentenes forståelse for 
vurderingsarbeid i faget. Studentene på sin side etterlyser mer innsyn i de 
høgskoleansattes vurderingsarbeid, slik at de kan lære mer av dem som 
rollemodeller til sitt senere vurderingsarbeid som faglærere. Det er i stor grad snakk 
om å aktivisere den doble rollen, tydeliggjøre overføringsverdien og legge til rette 
for en tosidig erfaring. En større bevissthet om dette vil kunne øke studentenes 
læring gjennom egenvurdering, gjennom vurdering av medstudenter og gjennom 
mottakerrollen med de høgskoleansattes vurdering.   

Som jeg har vært inne på tidligere gir studentene i stor grad praksisperiodene i 
skolen og øvingslæreren æren for den vurderingskompetansen de har ved 
avslutningen av studiet. Her er det viktig at øvingslærerne er bevisst 
læringspotensialet i den doble rollen og gir studentene en aktiv og fyldig 
tilbakemelding på deres vurdering av elevarbeider. Studentene uttrykker stor 
frustrasjon ovenfor øvingslærere som ikke gir tilbakemelding på det 
vurderingsarbeidet de har gjort. Med ”frie hender uten veiledning” snytes de for en 
mulighet til å reflektere over, korrigere og videreutvikle sin vurderingskompetanse i 
samråd med en representant for et praksisfellesskap med base i skolehverdagen. 
Frustrasjonen er berettiget (Grøndalen 2006).

Fra erfart praksis til nye undersøkelser 

Med tanke på å heve fremtidige faglæreres vurderingskompetanse er det rom for å 
forbedre praksis i faglærerutdanningen. Spesielt bør utviklingen av studentenes 
språkkompetanse og praktiske erfaring med vurderingsarbeid gis større plass i 
utdanningen. En foreløpig analyse av studentenes og øvingslærernes refleksjoner 
ved erfart læreplannivå og formuleringer i fag- og rammeplaner for utdanningen 
ved formelt læreplannivå viser sprik mellom intensjon i offisielle styrings-
dokumenter og praksisutøvelsen i faglærerutdanningen når det gjelder utviklingen 
av studentenes vurderingskompetanse.  

Som svar på det normative kunne-/burde-perspektivet er det relevant å drøfte 
eventuelle forbedringer av praksis i faglærerutdanningen. Det som i vekselspill 
mellom teorigrunnlag og empiri peker seg ut som relevante forbedringer, er i stor 
grad forankret i en allerede formulert intensjon for praksisutøvelsen på formelt
læreplannivå. Dette bærer bud om at intensjonen som ligger til grunn for 
praksisutøvelsen er relevant med tanke på utvikling av studentenes 
vurderingskompetanse, men at veien fra idé til erfart praksis enda er lang; det må 
komme mer handling bak ordene.  

Ved å konstruere den doble rollen er kanskje en mulig nøkkel til å beskrive 
studentenes læringsprosess funnet, men per i dag er det for lite kunnskap om hva 
som skjer i vurderingssituasjoner der studenter lærer vurderingsarbeid. I en 
læringssituasjon synliggjøres feltet gjennom refleksjon og diskusjoner; kunnskapen 
må artikuleres og posisjoneres. En undersøkelse blant studenter som lærer å vurdere 
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og de som lærer bort å vurdere vil derfor kunne bidra med nye kunnskaper om 
vurderingsarbeidets språk og praksis. Studier av vurderingssituasjoner der 
studentenes doble rolle utspiller seg vil være svært formålstjenelig. Parallelt vil det 
å drøfte de kunstfaglige og pedagogiske ideologiene som styrer og har styrt 
vurderingsarbeidet i skolen kunne bidra til økt kunnskap om bakgrunnsrammen for 
fagfeltets vurderingspraksis. Samlet gir dette en utvidet undersøkelse med Goodlads 
teori om fem læreplannivå som ramme der både det ideologiske, oppfattede, 
operasjonaliserte- og erfarte læreplannivå inngår.

Det er presserende å bygge mer teori om fagfeltets vurderingspraksis. Økt 
kjennskap til feltet vil kunne lette veien fra nybegynnerstadium mot en profesjonell 
handlingskompetanse i vurderingsarbeid, både for studentene og deres veiledere i 
prosessen. Et bredere teoretisk fundament vil kunne bidra til å identifisere relevant 
kunnskap for faglæreren i vurderingssituasjonen, men også lede til flere begreper og 
verktøy til å drøfte vurderingsproblematikk og utfordringer i møtet mellom 
læreplanenes mål, elev, skapende arbeid og vurdering, samt relatere dette til kunst- 
og designpraksis utenfor skolen. Dersom økt kunnskap om fagfeltets 
vurderingsproblematikk bidrar til å gjøre fremtidige faglærere mer rustet for 
vurderingsarbeid i skolen, vil det være et skritt i riktig retning for å nå 
Kunnskapsløftets mål om å legge til rette for en aktiv deltakelse i demokratiske 
beslutningsprosesser i fremtiden. 
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Summary  

In bringing about educational changes according to the new, Norwegian curricula 
Kunnskapsløftet 2006, the teachers’ professional knowledge will be decisive. The article is 
based on my master thesis, which focuses on teacher students’ development of assessment 
competences through their Teacher Training in Art and Crafts. The thesis has an 
educational approach and seeks to unfold both the current practice in the Teacher Training, 
and discusses possible improvements to this practice. The empirical study shows a gap 
between the curriculum intentions of the Teacher Trainings and the students’ and their 
supervisors’ experiences. To improve the assessment practices and thus the competence of 
future Art and Crafts teachers, it seems vital to give the teacher students more practical 
experiences within assessment of student work. This will provide a possibility to practice 
assessment language skills and to experience the four different fields of knowledge vital to 
the Teacher Training: Art and design theory and Practice, and Educational theory and 
Practice.
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Mellom store og små fortellinger 

- om fotografier og Kunnskapsløftet

Anna Austestad  

Fotografi har siden reformene på 90-tallet, og nå også i Kunnskapsløftet
(Kunnskapsdepartementet 2006) fått en mer fremtredende plass innenfor 
fagområdet kunst og håndverk og formgivningsfag.1 Når fotografi nå er blitt noe 
som elever og lærere skal beskjeftige seg med innen for faget, blir det nødvendig å 
drøfte hvordan fagfeltet kan nærme seg fotoproblematikk i undervisnings-
sammenheng. 

Fotografi er kanskje en av de sterkeste levningene etter det idéhistorikeren Espen 
Schaaning (2000) kaller det moderne prosjektet.2 Med modernismen som den store 
fortelling kan fotografiets historie leses som det ypperste resultat av en prosess3

hvor mennesket til slutt blir ”herre” over naturen. Det blir mulig å ”fange 
virkeligheten” og å ”fryse tiden”. Det hersker ingen tvil om at fotografier i dag 
utgjør en sentral del av vår visuelle hverdag gjennom medier, familiealbum, kunst-
fotografier, amatørfotografier, og fotografier innenfor naturvitenskap og juss. 
Denne listen utgjør bare en brøkdel av de mange feltene fotografiet opptrer 
innenfor.  

Kunsthistoriker Lars Kiel Bertelsen (2000) mener at disse mange tilnærmings-
måtene til fotografier vanskeliggjør en måte å se fotografiet på. Fotografi brukes i 

1 Fotografi som begrep nevnes eksplisitt i Læreplanen for det studiespesialiserende programområdet 
Formgivning innenfor fagområdene Visuelle kunstfag, Design og arkitektur, Visuell kultur og samfunn og 
Trykk og foto, og i grunnskolens fag Kunst og håndverk (Kunnskapsdepartementet 2006). 
2 Det moderne prosjekt oppsummerer Schaaning som:” i) troen på sannheten og metoden, ii) troen på siste-
instanser iii) troen på avsløringsstrategier, iv) troen på framskrittet og v) troen på friheten” (2000:10). 
3 Prosessen startet med utviklingen av camera obscura og oppdagingen av sentralperspektivet på 1400-tallet 
(Sandbye 2001). 
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mange sammenhenger og har på denne måten ulike funksjoner og ulike 
betydninger. Slik mener Bertelsen at det finnes flere fotografier. I forlengelsen av 
Bertelsens utsagn om de mange fotografier vil spørsmålet om hvilket fotografi det 
er som får plass innenfor fagområdet formgivning, kunst og håndverk være av 
betydning.  

Denne artikkelen er basert på hovedfagsoppgaven: Inside/outside – en refleksjon 
over forholdet mellom elevers og skolens fortellinger om fotografier (Austestad
2005). Den tar opp hvordan en gruppe med ti elever fra niende og tiende klasse4 og 
en lærer forholder seg til fotografi innenfor opplæringen i grunnskolefaget kunst og 
håndverk.5 I fortsettelsen kaller jeg denne gruppen fotogruppen. Elevenes og 
lærerens fortellinger om den fotografiske praksisen6 - deres utsagn og 
representasjoner - sier noe om hvordan bestemte fortellinger om fotografi får plass 
innenfor opplæringen i Kunst og håndverk, mens andre ikke blir inkludert. Det blir 
ved innføringen av det nye læreplanverket viktig å drøfte hvordan fotografi kan 
forstås i undervisningssammenheng innenfor rammene av formgivning, kunst og 
håndverk.

Helene Illeris (2002), lektor i bildepedagogikk ved det Danske Pædagogiske 
Universitet, mener at det billedpedagogiske feltet nærmest har tatt det visuelle for 
en naturgitt størrelse, uten å se det som spor etter historiske og sosialt funderte 
praksiser som er tillært gjennom utdanning eller andre sosiale praksiser. 
Konsekvensen har i følge Illeris vært at enkelte tilnærmingsmåter til bilder har fått 
definisjonsrett over hva som regnes som riktige og uriktige måter å forholde seg til 
bilder på. Dette forholdet som Illeris påpeker står i relasjon til det danske 
billedkunst-faget, og etter modell av Illeris mener jeg at en også i norsk 
sammenheng kan tjene på fagdidaktiske refleksjoner rundt praksis i fagområdet 
formgivning, kunst og håndverk.  

Store fortellinger om camera obscura, det subjektive og det kritiske 

Begrepet store fortellinger er inspirert av Foucaults prosjekter (Foucault 1986) og er 
knyttet til modernitetens fremvekst. Store fortellinger kan sies å være overgripende 
og dominerende for måter vi kan se, tenke, føle og gjøre. Disse fortellingene kan 
sees utover den tid og det rom de oppstår i, og har en hukommelse. Disse 
fortellingene står ikke alene, og begrepet store fortellinger setter søkelyset på de 
måter å snakke frem fotografier på som har en historie ut over tid og rom. Hvilke 

4 Elevene i undersøkelsen arbeider en dag i uken med fotografi hvor blant annet Kunst og håndverk fungerer 
som ramme for denne opplæringen (Austestad 2005). 
5 Hovedfagsoppgaven er skrevet med et sosialkonstruktivistisk blikk. Dette perspektivet medfører at jeg i 
oppgaven argumenterer for at en refleksiv bevissthet omkring meg selv som forteller er nødvendig. På denne 
måten vil mitt blikk alltid være retningsgivende i forhold til hva som er blitt mulig å se i undersøkelsen, og 
hvilke fortellinger som har oppstått mellom relasjonene lærer-elev og elev-elev (Austestad 2005).  
6 Undersøkelsen har konsentrert seg om hvilke fortellinger som fortelles når elevene fotograferer 
(produksjon), når de ser på sine egne fotografier (resepsjon), det jeg med en samlebetegnelse kaller 
fotografisk praksis (Austestad 2005). 
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fortellinger om fotografi kan danne basis for fotografi i relasjon til formgivning, 
kunst og håndverk?

Det er mulig å spore tilknytninger til tre store fortellinger (Austestad 2005) i 
fotogruppen. Etter inspirasjon fra Helene Illeris (2002) og Jonathan Crary (1990) 
har jeg valgt å kalle dem: Camera obscura strategien, den formalestetiske 
subjektive strategien og den kritiske strategien.7

Camera Obscura strategien 

Camera obscura er et apparat som, ved å føre lys gjennom en liten åpning i et 
avblendet rom, viser et omvendt bilde av de ytre omgivelsene på en bildeskjerm. 
Gjennom Camera obscura strategien søker man å objektivt gjengi verden slik den 
virkelig er.8 Virkeligheten kan fanges. Det avbildede, referenten, sin nærhet og 
likhet med den materielle verden bidrar til troen på at en umiddelbar virkelighet kan 
nås. Gjennom denne strategien får fotografiet status som et privilegert medium til 
avbilding av virkeligheten. Camera Obscura strategien kommer til syne i utsagnet: 
”(…) hvis vi skal snakke om kunst så er foto en ren uttrykksform, når det er brukt 
som det er. Men det er jo andre ting, det er ren avbildning, det er journalistikk, men 
det er og kunst” (Lærer, intervju 2004). Camera obscura strategien kan 
karakteriseres som en måte å se på som i stor grad forsøker å studere hvordan 
verden ’egentlig’ er; det læreren i fotogruppen kaller en ren avbildning eller 
journalistikk. Camera Obscura strategien søker etter et observerende subjekt som 
har objektivitet som mål (Illeris 2004). Men, som undersøkelsen viser, legitimerer 
verken lærer eller elever fotografiet innenfor kunst- og håndverksfaget ved hjelp av 
Camera Obscura strategien (Austestad 2005).   

Den subjektive formalestetiske strategien
9

Mens Camera Obscura strategien sier noe om fotografiets likhet og nærhet med 
verden, er det ikke denne strategien som brukes når fotografiet skal legitimeres 
innenfor faget Kunst og håndverk. Eleven Ole mener at fotoundervisningen går ut 
på følgende:” Ja, liksom sånn: hvordan du skal ta bilder og hva du skal ta bilder av 
hvis de skal være noe fine. Hvilke vinkler og sånn liksom” (Austestad 2005:90). 
Den subjektive formalestetiske strategien er av de store fortellingene som blir 
tydelige i den fotografiske praksisen i relasjon til kunst- og håndverksfaget.  

7 Illeris (2004) bruker benevnelsen den subjektive strategien. I fortsettelsen utvider jeg begrepet ved å 
inkludere formalestetisk da denne benevnelsen i større grad presiserer innholdet i denne strategien knyttet til 
fotogruppen.   
8 I 1839 ble det vi i dag kjenner som fotografiet offisielt oppfunnet, selv om en lenge hadde arbeidet med å 
fange virkeligheten gjennom eksperimenter med camera obscura. Kjemikaliene og teknikkene hadde også 
lenge vært tilgjengelige Via reaksjoner mellom lys og kjemikalier på en plate av sølv, var det mulig å gjøre 
”avtrykk” av lyset og dets forming av omgivelsene (Sandbye 2001).  
9 Det er verdt å nevne at Illeris (2004) definerer denne strategien i en mer ekspressiv retning. På linje med 
Efland (1996) har jeg valgt å inkludere både det ekspressive og formalestetiske i samme store fortelling. 
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Rosalind E. Krauss (2002) hevder i essayet Fotografiets diskursive rom at i den 
estetiske diskursen, slik den utviklet seg i løpet av 1800-tallet, gjorde 
utstillingsveggen til det sentrale omdreiningspunktet. Hun mener at fotohistorikerne 
har latt fotografiet inngå i denne estetiske diskursen i et forsøk på å legitimere 
fotografi som kunst. På denne måten måtte fotografiet ta opp i seg formale 
strukturer, i stedet for å se hvilke andre diskursive rom det er omgitt av. Fotografier 
med perspektiv ble forflatet slik at det ville passe utstillingsveggen og publikums 
blikk.

En annen forståelse av den subjektive formalestetiske strategien kan tilknyttes 
”straight photography” fotografene. I ”straight photography” legges fokuset på 
tingen i seg selv, altså på objektets fotografiske representasjon. Fokuset mot 
virkeligheten er det mediespesifikke for fotografiet innenfor ”straight photography”, 
hevder Kiel Bertelsen (2000). Men i stedet for å legge fokus på en likhet mellom det 
avbildede og verden, er ”straight photography” knyttet til fotografen og hans måte å 
se på, det Bertelsen kaller:” seeing photographically” (Kiel Bertelsen 2000). Han 
argumenterer for at der er en kontinuitet mellom fotografiet og det avbildede hvor 
fotografen besitter ”den nødvendige tekniske ferdighet, det rette øyeblikket og de 
rette øyne” (Kiel Bertelsen 2000:63).

Ved å oppsummere disse to tilnærmingsmåtene til fotografi, nærmer en seg hva 
fotogruppen handler om i relasjon til Kunst- og håndverksfaget. Læreren betoner at 
elevene gjennom øvelser og oppgaver skal få oppøvelse i å beherske formalestetiske 
virkemidler, teknikk og håndverk. Det tekniske handler om forhold knyttet til 
kameraet og produksjonssiden av den fotografiske praksisen som skarpstilling, 
lysmåling, zooming og ferdigheter tilknyttet mørkeromsarbeid. Det håndverks-
messige kan knyttes til det å ha kontroll over det tekniske, samt å få mørkeroms-
arbeidet til å fungere. Det formale handler blant annet om å ha god balanse mellom 
de ulike bildeelementene eller å skape spenning gjennom kontrastvirkninger. 
Elevenes utsagn bidrar i konstruksjonen av denne fortellingen. Deres fotografiske 
praksiser dreier seg også om å lære å beherske ulike tekniske og håndverksmessige 
aspekter. Elevene forbinder de tekniske, håndverksmessige og formale sider av 
fotograferingen med det gode bildet. Men opplæringen handler også om å få et 
innblikk i hva som er verdt å ta bilder av dersom fotografiene skal bli fine. Hvilke 
bilder som tas, hvilke objekter, fra hvilke vinkler og med hvilket kamera, er 
forskjellige faktorer som kan medvirke til at et bilde blir fint.

Den kritiske strategien 

Illeris (2002) hevder at den kritiske strategien har vært avgjørende for måter å se på 
i det bildepedagogiske felt i en skandinavisk kontekst. I følge Illeris fikk denne 
strategien særlig gjennomslag på 70-tallet og var nært knyttet til en stor mistro til 
bilder. Gjennom Nordström og Romilsons (1972) billedpedagogikk kom bildets 
retorikk på dagsorden. Gjennom bildeanalysen skulle en få et innblikk i hvordan 
bildets retorikk virket. Den kritiske strategien finner vi igjen i fotogruppen gjennom 
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lærerens utsagn hvor han påpeker nødvendigheten av å vite hvordan fotografiet blir 
til. Ved å lære om hvordan bildet blir til gjennom inngående praktisk kjennskap til 
fotoapparatets teknikk og til mørkeromsarbeid får elevene et innblikk i hvordan 
fotografiene blir til og dette mener læreren kan medvirke til at elevene stiller seg 
kritiske til bilder (Austestad 2005). Dermed er det i mindre grad anknytninger til 
Nordström og Romilsons (1972) bildepedagogikk og bildeanalysen som får plass i 
fotogruppen. I større grad er det innsikt i de tekniske og håndverksmessige 
aspektene ved fotografi i fotogruppen som kan føre til at en kan stille seg kritisk til 
bilder.

Et klassisk-moderne blikk 

De tre store fortellingene viser at den fotografiske praksis i fotogruppen ikke bare 
handler om en måte å forholde seg til fotografier på. Camera Obscura strategien gir 
noen bud om at en må prøve å legge bort, viske ut, de subjektive forståelser som en 
kan farge fotografiet med. Den kritiske strategien ber deg om å avsløre bildene og 
på denne måten forstå hvordan de er blitt til. Den subjektive formalestetiske 
strategien setter deg som skaper av bilder i sentrum, ved at du gjennom besittelse av 
de nødvendige tekniske, håndverksmessige ferdighetene og formale blikk, og utvalg 
av de rette objektene, kan produsere bilder som blir fine. Dette rydder plass for 
estetiske smaksdommer over fotografiene. Selv om der finnes flere fortellinger i den 
fotografiske praksis, fremheves den subjektive formalestetiske strategien av 
aktørene som den fortellingen som gir fotografiet legitimitet som del av 
undervisningen i Kunst og håndverk. I Bourdieus (1990) terminologi kan en forstå 
denne strategien som den fotografiske praksisens dominerende fortelling, dens 
doxa.10

Selv om de tre strategiene umiddelbart ser ut til å angi forskjellige sider av et felt, 
mener Illeris (2004) at de også har et felles referansepunkt. Strategiene bygger på en 
vestlig modernitetsforståelse hvor mennesket blir sett på som et autonomt subjekt 
(Illeris 2002). Dette subjektet har varierte nedslagsfelt hvor det opptrer forskjellig. 
Det kan avsløre, har en iboende og naturlig skapertrang, eller har et distansert blikk 
som kan se verden slik den virkelig er. Disse moderne strategiene angir et spesifikt 
subjekt-objekt forhold. Illeris (2002) bruker begrepet klassisk-moderne som en 
fellesnevner for dette forholdet. De klassisk- modernistiske blikkene mener hun har 
blitt legitimert i bildepedagogikken gjennom å sette ord på hva det gode barn er og 
hva det gode bildet er. Gjennom disse tre synsstrategiene kunne en på ulike måter 
skape det gode barn eller det gode bildet, noe som medvirket til deres sentrale 

10 Undersøkelsen peker på en rekke forhold som medvirker til at denne fortellingen får stor gjennomslags-
kraft, og som i hovedfagsoppgaven (Austestad 2005) har fått benevnelsen investering. Begrepet investering 
fungerer som en taktikk som representerer motstand, og kan forklare hvorfor en aktør velger en 
representasjon i stedet for en annen. Grunnene til investeringer kan være mange; det kan være emosjonelle 
driv, fantasier om seg selv og andre, drømmer om hvordan en ønsker å være, anerkjennelse fra andre eller 
fremtidige perspektiv for å nevne noen. Dette perspektivet er sentralt fordi det peker på at aktørene ikke 
determineres av de store fortellingene. 
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posisjoner. Illeris hevder at disse tre strategiene helt opp mot 1990-tallet i mindre 
grad har blitt stilt spørsmålstegn ved innenfor feltet. Det har ført til at disse 
diskursene har blitt maktinstrumenter i defineringen av hva som er rett og galt i 
forhold til hvordan en kan se i det bildepedagogiske felt. 

Små fortellinger 

Mens de store fortellingene preges av et særskilt subjekt-objekt forhold, handler de 
små fortellingene om en annen type fortellinger. De små fortellingene er makt-
teknikker som gjør at elevene identifiserer seg med, eller motsetter seg, 
dominerende representasjoner. Motstand må ikke forstås snevert som en negasjon, 
det vil si å markere seg med ’nei’, men kan markeres ved å bruke andre praksiser og 
andre ytringsformer enn hva en finner i den dominerende diskursen (Foucault 
1995). Michel de Certeau (1984) kaller denne formen for motstand en taktikk. En 
taktikk handler om hvordan det han kaller ’the ordinary man’ enten gjør bruk av 
dominerende fortellinger på andre måter enn de var tiltenkt, eller skaper nye. Disse 
fortellingene har fått benevnelsene de referensielle fortellingene og de performative 
fortellingene.

Referensielle fortellinger 

De referensielle fortellingene tar utgangspunkt i fotografiets referensialitet og er 
tilknyttet bildets likhet og nærhet med verden. Referenten er den/det avbildede som 
representasjon (Austestad 2005). Et særtrekk ved fotografiet er at en gjerne ser bort 
fra det avbildede som en representasjon. En kan komme til å si: ”Det er jeg!”, og 
ikke: ”Det er et fotografi av meg!” Jacob Wamberg kaller dette en ’common sense’ 
oppfatning av fotografier. Virkeligheten kan oppleves som nær i fotografiet, og 
gjenfinnes kanskje i en av elevaktørenes utsagn om forskjellen mellom fotografi og 
tegning: ”(…) foto er et levende portrett for å si det sånn, mens tegning er noe, ja, 
innmari dødt” (Austestad 2005:103). 

Eleven Andreas kommenterer et bilde han har tatt av en sel: ”Her er selen. Den er 
gøyal. Den var død og lukta dritt. Grunnen til at jeg husker det er at han som bar 
den lukta skikkelig fisk. Vi lukta han på en meters avstand. Meget trist sel i øynene. 
Den var søt. Øynene hans er frosne, så det ser ut som om han er lei seg” (Austestad 
2005:101-102). Selen, som referenten på fotografiet, blir sett før fotografiet blir sett 
som et fotografi. Mette Sandbye (2001) mener at fotografiet har en form for tid 
tilknyttet nærværet av fravær. Denne tiden fører med seg erindring, et fenomen 
Sandbye mener er karakteristisk ved fotografiet. Fotografiet viser referenten, som er 
død; død i betydningen fraværende. På denne måten kan fotografiet kalles et 
’memento mori’ i Susan Sontags (2004) terminologi. I denne spesielle formen for 
tid ligger imaginasjonen som en særlig kraft, noe som gjør erindringsarbeidet så 
fremtredende ved fotografiet (Sandbye 2001). Fotografiene knyttes på denne måten 
til minnet og den effekten fotografiene har som en kontakt med fortiden. 
Fotografiets fastfrysning av motivet setter i gang nye assosiasjoner og fortellinger.  
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Performative fortellinger 

”Vi har sånn røykereklame”, sier Nina. Hun står i bakgården og skal sammen med 
klassevenninnen ta en serie fotografier hvor målet er å få bildene skarpe og 
beherske lysmåleren. Hun stiller seg først opp som en pen jente med røykpakke i 
handa. Med et pent smil og kroppen vridd i fryst posisjon – som på et fotografi. 
Deretter forandrer hun seg til en tøff jente med røyk i hjørnet av munnen, som en 
kvinnelig James Dean, en femme fatale.  Jentene glemmer fort den tekniske og 
håndverksmessige biten ved fotograferingen og trer inn i en lek. Her hentes 
stereotyper fra reklamen. I rollen som pen og pyntelig fremviser av en røykpakke 
med et smil anno 1960, spiller jenta tydelig på et tradisjonelt kjønnsideal hvor 
kvinnen er et estetisk objekt som skal selge røykpakken. I neste omgang spiller 
jenten på et kvinnelig ideal som utviser full kontroll (Austestad 2005:110).  

Eksemplet fra den fotografiske praksisen viser hvordan jentene hermer etter store 
fortellinger om kjønn. Denne scenen kan sies å handle om fortellinger om kropp og 
kjønn som kulturen stiller til rådighet. Judith Butler (1993) mener at kjønn opprett-
holdes og kommer til via den stadige siteringen av kjønnskoder gjennom 
gjentagelsen og repetisjonen og kan forstås som performativitet. Røykereklamen 
kan sees på som performativ i den forstand at aktørene iscenesetter ulike fortellinger 
om kjønn, overdriver dem og gjentar dem. 

De små fortellingene kjennetegnes ved at de ikke har noen store fortellinger som 
opphav og utgangspunkt. På denne måten er de små fortellingene 
kontekstavhengige og farget av de ulike relasjonene de fremtrer i, noe den 
performative fortellingen peker på. En annen fellesnevner for de små fortellingene 
tar utgangspunkt i at fotografiet har en referent. Denne fortellingen kan sies å være 
beslektet med Camera Obscura strategien, men i motsetning til Camera Obscura 
strategiens entydige virkning på subjektet, handler de referensielle fortellingene om 
en dialog, hvor nye fortellinger og historier oppstår i møte mellom fotografi og 
betrakter. Kiel Bertelsen (2002) kaller denne dialogen for en medielek.   

De små fortellingene i undersøkelsen dukker i hovedsak opp utenfor den formelle 
opplæringen i fotografi, i relasjoner mellom elever. Innenfor rammene av 
fotoopplæringen blir jentenes fortellinger ansett som mindre viktig, endog tull. Men 
disse jentene lar seg ikke disiplinere til et entydig klassisk-moderne blikk. De lager 
sine egne fortellinger – utenfor.  

Om forholdet mellom de store og små fortellinger 

Innside/utside 

Undersøkelsen i min hovedfagsoppgave avdekker et sprik mellom de store og de 
små fortellingene om fotografier. Subjektive og formalestetiske strategier
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legitimerer i hovedsak fotografiet sin plass innenfor Kunst og håndverk. Denne 
strategien kan knyttes opp mot bildepedagogiske fortellinger, hvor noen diskurser 
omkring fotografiet og kunst er forhistorien. Undersøkelsen viser at i relasjoner 
mellom elevene foregår en annen praksis. De referensielle og performative 
fortellingene blir tillagt mindre verdi av både elever og lærere i forhold til den
subjektive formalestetiske strategien. Fotogruppens fortellinger om fotografi 
innenfor kunst og håndverksfaget gjør noen fotografiske praksiser mulige, mens 
andre blir umulige. På denne måten argumenterer jeg i hovedfagsoppgaven for at 
den fotografiske praksis i fotogruppen har en innside og en utside (Austestad 2005).  

Det er ikke tale om en tydelig markert ekskludering av de små fortellinger i 
fotogruppen. Slik fungerer ikke eksklusjonssystemene våre i dag, mener Dorthe 
Marie Søndergaard (1996). Det som er på innsiden, skapes gjennom et nettverk 
vevd sammen på ulikt vis, gjennom lærerens valg av undervisningsinnhold og 
arbeidsmåter, gjennom syn på eleven, valg av hjelpemidler, oppdeling av rom og 
inndeling av arbeidsdag. Videre opprettholdes nettverket av elevenes fotografiske 
praksiser og deres investeringer i fortellingene (Austestad 2005). Dette nettverket 
kan ved hjelp av Foucault (1995) kalles et sett med ulike maktteknikker og 
maktrelasjoner som sammen medvirker til å gi de store fortellingene betydning og 
legitimitet – og som også bidrar til normaliseringen av denne praksisen i 
fotogruppen. De fortellingene som ikke får plass i den dominerende praksisen 
henvises dermed til randsoner. På denne måten, mener Søndergaard at ”(…) det 
ikke gyldige bliver i den mer omfattende samfundsmæssige kontekst ganske enkelt 
lidt irrelevant i forhold til det, der passerer som gyldig, genkendeligt, acceptabelt” 
(Søndergaard 1996:415). Det som ikke er gyldig blir ikke nødvendigvis snakket 
nedsettende om, hevder hun, men kan karakteriseres som både søtt og 
underholdende. En lignende marginalisering av de små fortellingene kan spores i 
undersøkelsen (Austestad 2005). Hovedsaken ligger i det faktum at det plasseres på 
siden i forhold til det som regnes som relevant. Jeg vil nå vende tilbake til mitt 
opprinnelige anliggende og stille spørsmålet: Hvilke utfordringer gir denne 
undersøkelsen for fotografi etter Kunnskapsløftet?

Et utvidet didaktisk mulighetsfelt for fotografi? 

Funnene peker først mot at en bør se nærmere på den subjektive formalestetiske 
strategien som jeg i hovedfagsoppgaven (Austestad 2005) argumenterer for er en 
sentral del av fagfeltet formgivning, kunst og håndverk. Når nå fotografi er en del 
av fagområdet, er det da bare den subjektive formalestetiske strategien som kan gi 
fotografiet legitimitet? Hvilke blikk og posisjoner er det eleven må gi avkall på 
dersom bare denne strategien kan gi fotografiet plass innenfor fagfeltet 
formgivning, kunst og håndverk? I undersøkelsen er ikke Camera Obscura 
strategien og den kritiske strategien fullverdige medspillere i forhold til fotografiet i 
kunst og håndverksfaget. Hvordan kan de få innpass? Disse spørsmålene synes jeg 
også er relevante sett i et større perspektiv: Kan fagfeltet legitimeres som en del av 
grunnskolens allmenndannende oppgave dersom bare noen fortellinger får plass? 
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Et annet spørsmål som undersøkelsen reiser, er hvorvidt de tre store klassisk-
moderne blikkene også bør utfordres. Dette kan skje ved å inkludere elevenes 
fortellinger når fotografi settes på dagsordenen. Sett i et historisk perspektiv har 
elevenes historier gjennom Lowenfelds ekspressive barnetegninger fått stor plass, 
på bekostning av andre. Men å inkludere elevenes fortellinger trenger ikke bety at 
en må gi slipp på alle store fortellinger til fordel for de små. For det første ligger 
muligheten for at de store fortellingene kan gi elevene nye blikk på verden som kan 
åpne opp for andre måter å se på som de ikke nødvendigvis vil møte andre steder, i 
andre fag og i andre sosiale praksiser. For det andre tilhører de klassisk-moderne 
blikkene felles referansepunkt og kulturell kapital (Illeris 2002).

I møtet med de store fortellinger kan også nye ting skje. En må derfor være varsom 
med å avvise dem blankt. Elevenes fortellinger kan gjennom medieleken forvandle 
de store fortellinger til små. Det er derfor nødvendig å presisere at den dialogiske 
medieleken kan medvirke til et annet subjekt-objektforhold enn hva de klassisk-
moderne fortellingene kan.   

Utfordringen for opplæringen ligger i å ikke la de store fortellingene, eller noen 
fortellinger for den saks skyld, bli totaliserende (Illeris 2002). Dette fordrer at 
pendelen må veksle mellom innvielse i for eksempel fotografiske teknikker og 
blikk, og stunder hvor fokus rettes mot elevenes fortellinger gjennom deres 
resepsjon og produksjon av fotografier. På denne måten kan det være mulig å se på 
de store fortellingene i kraft av hvilke posisjoner og blikk de gir, heller enn som 
evig gyldige sannheter.  

Dermed peker funnene først og fremst på behovet for kritisk refleksjon i relasjon til 
fotografisk praksis. Som maktforsker Kjetil Jakobsen (2002) hevder, blir refleksjon 
først kritisk når en setter sine egne tanker under lupen, et forhold han mener norske 
forskere i for liten grad har gjort. Norske forskere og vitensutøvere har i større grad 
basert seg på formidling av kunnskap gjennom et tradisjonelt dannelsesideal, et 
ideal som forutsetter at der finnes kunnskapsstoff å innvies i, et kunnskapssyn som 
også det norske skoleverket har hatt tradisjon for (Løvlie 2000). Den type autoritet 
disse utøverene bruker, baserer seg på kunnskap som allerede er etablert på innsiden 
av ens felt. Jakobsen (2002) viser blant annet hvordan Marcel Duchamp og hans 
Fountain11 skaper en annen type autoritet, en autoritet han kaller innside/utside-
autoritet. Ved å prøve å stille ut noe som ikke ble regnet for å være et kunstverk, 
men et pissoar, stiller Duchamp spørsmål til hva som regnes som kunst. Ved å vise 
hva som står på utsiden av kunstfeltet, dekonstruerer Duchamp makten. Samme 
strategi kan lærere bruke i undersøkelser av fotografisk praksis sammen med elever. 
På denne måten kan det som ikke regnes som relevant i fotografisk praksis bli en 
del av den fotografiske praksis. Innside/utside autoriteten kan tjene som didaktisk 

11 Under pseudonumet R. Mutt forsøkte Marcel Duchamp å få stilt ut et pissoar (tittulert Fountain) på the 
American Society of Independent Artists første utstilling i 1917.  
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refleksjonsmiddel i undervisnings- og opplæringsøyemed. Dette fordrer at lærere 
også må reflektere over egen praksis. Ved å løse opp i store fortellinger kan et 
mangfold av posisjoner muliggjøres. Et mangfold av posisjoner er nødvendig for en 
skole med allmenndannende og demokratiske idealer.  

Et spørsmål en kan stille seg i forlengelsen av denne artikkelen er om det nå er på 
tide å revitalisere diskusjonen innenfor fotografi i formgivning, kunst og håndverk. 
Dette trenger ikke bety ’anything goes’, men at pendelen må svinge mellom store 
fortellinger og små. 

Litteratur

Austestad, Anna. 2005. Inside/outside: en refleksjon over forholdet mellom elevers 
 og skolens fortellinger om fotografier. Oslo: Høgskolen i Oslo, Avd. for 
 estetiske fag. 

Bourdieu, Pierre. 1990. The logic of practice. Oxford: Polity Press. 

Butler, Judith. 1993. Bodies that matter: on the discursive limits of "sex". New 
 York: Routledge. 

Certeau, Michel de. and S. Rendall 1984. The practice of everyday life. Berkeley: 
 University of California Press. 

Crary, Jonathan. 1990. Techniques of the observer: on vision and modernity in the 
 nineteenth century. Cambridge, Mass.: MIT Press. 

Efland, Arthur D., K. Freedman, and P. Stuhr. 1996. Postmodern Art Education: An 
Approach to Curriculum. Reston: National Art Education Association. 

Foucault, Michel. 1986. The order of things: an archeology of the human sciences.
 London: Tavistock. 

Foucault, Michel. 1995. Seksualitetens historie 1 Viljen til viten. Halden: EXIL. 

Illeris, Helene. 2002. Billede, pædagogik og magt: postmoderne optikker i det 
 billedpædagogiske felt. Fredriksberg: Samfundslitteratur. 

Illeris, Helene. 2004. Educations of vision. Nordisk Pedagogik. Vol 24: s. 250 - 
 267. 

Jakobsen, Kjetil. 2002. Maktutredning: kunnskapsregime eller motmakt? I 
Kunnskapsmakt. Makt- og demokratiutredningen 1998-2003. Reds. S. 

 Meyer, S. Myklebust. Oslo: Gyldendal akademisk. s. 215-259 



Mellom store og små fortellinger 

79

Kiel Bertelsen, Lars. 2000. Fotografiets grå mytologi: historier på kanten af et 
 medie. København: Politisk Revy. 

Kiel Bertelsen, Lars. 2002. Om at lege med medier. Tidsskrift for børne- og 
 ungdoms nr. 45. 

Kunnskapsdepartementet 2006. Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Midlertidig 
 utgave juni 2006. Oslo: Utdanningsdirektoratet. 

Krauss, Rosalind. 2002. Avantgardens originalitet og andre modernistiske myter.
 Oslo: Pax. 

Lowenfeld, Viktor og W. Lambert Brittain. 1971. Kreativitet og vækst: en 
redegørelse for den tegnepsykologiske udvikling hos børn og unge og nogle 
pædagogiske konsekvenser. København: Gjellerup. 

Løvlie, Lars. 2000. Mot et utvidet danningsbegrep. I KULT - i kulturforskningens 
 tegn: en antologi. Reds. H. W. Andersen, S. Lie and M. Melhus. Oslo: Pax. 

Nordström, Gert. Z. og C. Romilson 1972. Skolen, bildet og samfunnet. Oslo: Pax. 

Sandbye, Mette. 2001. Mindesmærker: tid og erindring i fotografiet. København: 
 Politisk Revy. 

Schaanning, Espen. 1992. Modernitetens oppløsning: sentrale skikkelser i 
 etterkrigstidens idéhistorie. Oslo: Spartacus. 

Sontag, Susan. 2004. Om fotografi. Oslo: Pax. 

Søndergaard, Dorthe. M. 1996. Tegnet på kroppen: køn: koder og konstruktioner 
 blandt unge voksne i Akademia. København: Museum Tusculanums Forlag. 

Summary 

Photography as a field of study has gained importance in relation to the school subject Art 
and Crafts and Art and Design in the new, Norwegian school curriculum for compulsory 
school. This article discusses some aspects concerning photographic practice in a school 
context. The paper has its starting point in my master thesis: Inside/outside – a reflection 
concerning the relationship between pupils’ and schools’ narratives on photographies 
from 2005. My fieldwork suggests that in the relations between teachers and pupils, meta 
narratives with a formalistic, technical, and craft oriented viewpoint dominate. In the 
article I argue that the pupils’ little narratives should be included in photographic practice 
to enrich the discourse in Art, Crafts and Design education. Dialogue and reflexivity are 
therefore considered vital to the inclusion of little narratives in photographic practices. 






