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Ugler i metall 

På Uglegårdsskolen, hvor jeg jobbet før,  
deltok faglærerne i håndarbeid og sløyd 
aktivt i utviklingen av det danske faget
håndverk og design. Fokuset i det nye 
faget skulle fremdeles være håndverk og 
arbeid med både myke og harde mater-
ialer, men innovasjon og designprosess 
ble en del av undervisningsplanene da
faget trådde i kraft høsten 2016. 

Innad i lærergruppen hadde vi ulike erfar-
inger og kompetanse, og det var i denne 
konteksten ugleprosjekt ble født. Vi ville 
skape en ramme der vi sammen med 
elevene på 5. trinn kunne eksperimentere 
med materialer og oppnå større erfaring
med materialtypene som var i spill. Vårt 
inngangsspørsmål til elevene var: 
«Kan man skape et mykt uttrykk i harde 
materialer?» Alle skulle lage en ugle i 
aluminium etter en felles mal (ca. A5). 
Elevene lagde utprøvinger i ulike teknik-
ker før de valgte teknikkene de brukte 
på sin ugle. Det ble blant annet laget 
utprøvinger i vev, nagling og metalltråd. 
Vi valgte å dekorere med forskjellige 
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materialer som blant annet ga mulighet 
for å snakke om gjenbruk og bærekraft. 
Vi brukte bruskorker, nespressokaplser og 
gummislanger for å nevne noe. 
  Forskjellen mellom å klippe med en 
stoffsaks og en platesaks var noe av det
elevene fikk erfaring med. Samtlige 
tegnet en skisse i loggboken og skrev 
hvilke teknikker de valgte, fargevalg og 
lignende. Elevene fikk repetert kjente 

Det første prosjektet elevene ved Uglegårdsskolen jobbet med i faget håndverk og design vant 
andreplass i Springfrøprisen — en pris som årlig deles ut av Undervisnings- og Kulturministerieret. 

teknikker og ble introdusert for nye slik 
som etsing ved hjelp av saltvanns-
oppløsning samt arbeid med kald emalje. 
Vi brukte store deler av skoleåret på 
dette prosjektet, inkludert alle de ulike 
«teknikk-kursene» 

Sahra Gille er lærer, cand. pæd og under-
viser i håndverk og design på Skolen ved 
Bülowsvej i København. 


	Ulikheiter og fellestrekk
	Finsk sløyd: 
	teknologi, håndverk og design
	Tekst: Mia Porko-Hudd


	Bilde + kunst
	= billedkunstundervisning i Finland
	Hannah Kaihovirta


	Lærerutdanning
	Håndverk og design 
	— et nytt fag i dansk grunnskole
	Tekst: Irene Egeskov Andersen


	Ugler i metall 
	Tekst og foto: Sahra Gille

	Billedkunst
	— et fag med lange tradisjoner
	Tekst og foto: Lykke Østrup Andersen


	Bamser i verdenskunsten
	og målstyrt undervisning
	Tekst og foto: Ulla Brun Fog


	Satser bredt på Island
	Mariella Thayer og 
	Magnea Þuríður Ingvarsdóttir


	Fagløpene i Norden
	Fokus på gjenbruk
	NST og NS
	NordFo
	Unge til yrkesfag

	Håndverket må styrkes
	FORMs redaksjon

	Svensk skolesløyd
	Tekst og foto: Inger Degerfält

	Skóleistar
	Tekst og foto: Noomi í Dali

	Det svenske faget bild
	Hans Örtegren


