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Intervju ved Lennart Johansson og Bibbi Omtveit

- I Skedsmo kommune er 
kunst og håndverk side-
stilt med andre fag og 
jeg tror faggruppa har en 
del med det å gjøre, sier 
Irene Brodshaug. 

for lærere i kunst og håndverk

Faggrupper

I Skedsmo kommune har det i tretten år vært organisert faggrupper i samtlige fag. 
Vi har snakket med Irene Brodshaug som leder faggruppa for kunst og håndverk i 

kommunen, og har skrevet masteroppgave om temaet. 

—Da jeg var ny som lærer var jeg den eneste på skolen som 
underviste i kunst og håndverk. Jeg følte et sterkt behov for å sa-
marbeide. Da jeg fikk tilbud om å bli med i faggruppa fikk jeg en 
helt ny hverdag. Plutselig kunne jeg samarbeide med alle lærerne 
som underviste i faget i hele kommunen. Jeg ble så engasjert!, 
forteller Irene Brodshaug. Vi treffer henne på Kjeller skole der 
hun er kunst og håndverkslærer. 

Da Brodshaug hadde vært leder for faggruppa i to år ønsket hun 
å ta en mastergrad i kunst- og designdidaktikk for å lære mer 
om samarbeid, praksisfellesskaper og hva som finnes av forsk-
ning på feltet. Direktoratets vikarordning, som på folkemunne 
kalles «40/60-ordningen», og rektor ved Kjeller skole sin 
prioritering, gjorde det mulig for Brodshaug å ta videre-
utdanning. Våren 2016 ble hun ferdig med masteropp-
gaven Faggrupper for lærere i kunst og håndverk. Innhold, 
organisering og nytteverdi. Mastergraden tok hun ved 
Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Brodshaug har sam-
menlignet faggrupper i to ulike kommuner, der den ene 
kommunen er Skedsmo. Hun har intervjuet til sammen 
åtte medlemmer. Som tittelen forteller har hun sett på 
innhold, organisering og nytteverdi av faggruppene. 

Organisering
Det var Unn Stålsett ved HiOA, sammen med Skedsmo 
kommunes rådgiver Inger Elise Solberg, som startet faggruppene 
i 2003. De ble etablert som en del av kompetanseutviklingen i 
kommunen. Alle lærere er med i en faggruppe. Underviser du i 
flere fag kan du velge faggruppe, men underviser du kun i kunst 
og håndverk er du naturligvis med i denne gruppa. Treffene 
finner sted i arbeidstiden, fem ganger i året. Faggruppa i kunst 
og håndverk har i tillegg en facebook-gruppe der det diskuteres 
og deles i løpet av skoleåret. Det gis økonomiske midler fra kom-
munen til å dra på for eksempel ekskursjoner eller skaffe kurs-
ledere til treffene. —Til forskjell fra dette er faggruppa i kunst og 
håndverk i den andre kommunen etablert på privat initiativ, og 

de får begrenset økonomisk støtte. Grupper som er etablert på 
frivillig basis kan også fungere godt, men det er klart at den beste 
løsningen er å bruke arbeidstiden til møtene, forteller Brodshaug. 

Innhold
Noe av hensikten med faggruppa er at alle skal delta med sin 
kompetanse. —Alle er gode på ulike områder og til sammen 
har vi mye kompetanse. For mange er det en motivasjon å bidra 
med det de kan, sier hun. Dette året er det tjuefem lærere med 
i faggruppa. På skoleårets første treff tas det opp temaer som 
det ønskes å arbeide med i løpet av året. I tillegg gis et satsing-
sområde fra kommunens side som det skal jobbes med gjennom 
året. Det kan for eksempel være vurdering. I masteroppgaven 
skriver Brodshaug at vurdering er et tema det i begge faggrup-
pene til stadighet blir mye diskusjon om. —Av en eller annen 
grunn er dette et litt betent tema. Vi jobber opp mot en felles 

vurderingspraksis på tvers av 
skolene, men det er utfordrende. 
Lærere har ulik praksis og ulike 
prosjekter og så skal det være en 
balanse mellom felles praksis og 
metodefrihet, sier Brodshaug. I 
faggruppa i Skedsmo kommune 
har de fokusert mye på det Eva 
Lutnæs skriver om i sin forskn-
ing; å etablere et felles vurder-
ingsspråk. Brodshaug legger vekt 
på samtalen med eleven i sin 
vurderingspraksis. —Jeg vurderer 

kun når elevene mine er tilstedet. Jeg snakker med eleven om 
kriterier, og hvordan de ligger i mållandskapet. Det handler om 
å bevisstgjøre eleven og modellere ut ifra det, forteller hun og 
understreker at om dette skal fungere må en god relasjon til 
elevene ligge til grunn. 

I faggruppa deles det erfaringer og oppgaver. Rammefaktorer og 
utfordringer i faget diskuteres. I tillegg får faggruppa eksterne 
besøk. Brodshaug sier at det på neste treff kommer represent-
anter fra Akershus kunstsenter for å fortelle om utstillingen The 
Big Draw – å tegne er å se. I tillegg kommer det kunstnere som 
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Ny veileder i kunst og

Utdanningsdirektoratet har i løpet av 2016 arbeidet med 
å lage en veileder for faget kunst og håndverk, og på 
sensommeren ble den tilgjengelig på Udir sine nettsider.  
Veilederen er utformet som en fagside hvor du finner 
læreplan, hvordan arbeide med grunnleggende ferdigheter 
i faget, hvordan arbeide med undervisningsopplegg, vur-
dering og progresjon. I tillegg finnes det en rekke undervis-
ningsopplegg kategorisert etter årstrinn. 

FORM har tidligere snakket med Irene Brodshaug og Birthe 
D. Nilsen, som er to av lærerne som har sittet i arbeidsgrup-
pen for utviklingen av veilederen (FORM nr 2 / 2016, s. 31). 
Vi har lagt merke til at veilederen i kunst og håndverk 
skiller seg noe ut fra veiledere i andre fag. Under arbeid 
med undervisningsopplegg og refleksjonsnotat er det kun 
formulert høy måloppnåelse, ikke lav og middels. Senior-
rådgiver Dag Johannes Sunde har drevet arbeidet med 
veilederen fra direktoratets side. Han skriver til FORM at de 
har sluttet å beskrive middels og lav måloppnåelse, siden 
forskning viser at dette har hatt negative effekt på læring 
og kan virke demotiverende. Sunde skriver: «Det sentrale i 
forhold til kompetansemålene er å lage gode beskrivelser 
på hva elevene skal oppnå. Det er likevel ikke nødvendig å 
sette middels eller lav merkelapp på oppnådd kompetanse 
underveis for å hjelpe elevene i læringsprosessen. Tvert 
imot settes innholdet mer i fokus om det konkretiseres og 
tydeliggjøres hva elevene må jobbe med for å forbedre 
seg». 

Irene Brodshaug forteller til FORM at det ble mye diskus-
jon om vurdering i arbeidet med veilederen. Hun forstår 
intensjonen til Udir. —Det handler om at vi må begynne å 
fokusere mer på vurderingssamtalen. Vi må snakke med 
elevene der og da, i prosessen og ikke bare forholde oss 
til et papir med kriterier og kjennetegn på måloppnåelse. 
Hun poengterer at dette ikke er annerledes enn praksisen 
med beskrivelse av lav, middels og høy måloppnåelse, men 
det foregår i samtaleform. – Og så må man tydeliggjøre og 
skriftliggjøre sammen med eleven, sier Brodshaug. 

Veilederen finnes på direktoratet sine nettsider: udir.no. Gå 
til Finn fag og Kunst og håndverk. 

Irene Brodshaug tror det er mange kunst- og håndverkslærere som har 
behov for å være med i et fagnettverk. Mange er kanskje alene om å 
undervise i faget ved sin skole. Hun råder lærere i kommunene til å ta 
kontakt med hverandre, snakke med skolelederen sin, vise til gode 
eksempler på faggrupper og argumentere ut fra forskning som handler om 
samarbeid. Hun forteller at Thomas Nordahl har skrevet mye om hvor 
viktig det er med samarbeid innad i et fagfelt. 

skal stå for verkstedsarbeid med lærerne. Brodshaug mener at 
det er viktig at de jobber praktisk sammen i faggruppa. I fjor 
ble det arrangert et håndverkskurs i samarbeid med Skedsmo 
videregående skole der alle lærerne blant annet lærte seg å 
slipe verktøy. I fjor var det praktisk verkstedsarbeid der lærerne 
lagde sjakkbrett. —Det å få jobbe praktisk sammen gir mye nyttig 
kunnskaps- og meningsutveksling. De samtalene vi har når vi job-
ber i verkstedet er uvurderlige. 

Nytteverdi
I masteroppgaven brukte Brodshaug teori av Etienne Wenger. 
Wenger skriver om praksisfellesskap og viktigheten av å oppleve 
en mening med det du gjør. Det er mange som bruker facebook-
grupper som fagfellesskap. Med bakgrunn i teori av Wenger for-
teller Irene at dette kan kalles for et kortvarig praksisfellesskap; 
Det handler om å få raske svar på spørsmål, flere perspektiver på 
problemer og lignende. I langvarige praksisfellesskap som fag-
gruppene er, jobbes det over tid mot felles mål. I faggruppa job-
ber lærerne mye med progresjon og med overgangskompetanse, 
og det er veldig viktig at lærerne jobber sammen og tydeliggjør 
forventingene til hverandre. Brodshaug mener dette kan heve 
fagets status, kvaliteten på undervisningen og elevenes læring. 

—Det er viktig at vi ikke stagnerer, men speiler vår egen praksis. 
Det er nok det aller viktigste ved faggruppa, sier Irene. 
—Utvikling skjer når du møter andre mennesker og andre 
praksiser. Det var en i faggruppa som fortalte at hun gjorde det 
samme år etter år, men da hun ble en del av faggruppa fikk hun 
nye tanker og ideer. Jeg mener faggruppa bidrar til å heve fagets 
status og anerkjennelse i kommunen. I Skedsmo kommune er 
kunst og håndverk sidestilt med andre fag og jeg tror faggruppa 
har en del med det å gjøre, avslutter Irene.

Masteroppgaven til Irene Brodshaug Faggrupper for lærere i 
kunst og håndverk. Innhold, organisering og nytteverdi (2016) 
finner du på www.oda.hio.no. 

håndverk


