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Estetiske vurderinger  
i faget kunst og håndverk
Kompetansemålene i KL06 er svært vide. Det er nødvendig å utarbeide lokale læringsmål og kvalitetskjen-
netegn for at elevene skal kunne vite hva de skal øve på og måles etter. Hvordan kan vi i en skulpturopp-
gave på 9. trinn konkretisere estetiske kvaliteter som ”god form” og ” samstemte farger”?

Oppgavebeskrivelse
Elevene får i oppgave å lage en non- 
figurativ skulptur av tre. Skulpturen skal 
bestå av en hovedkropp laget av sløyd-
furu. Til kroppen skal det ved hjelp av 
9mm rundstokk festes en eller flere deler 
slik at skulpturen kan stå støtt. Flere deler 
kan så festes til hovedkroppen etter øn-
ske. Hovedkroppen skal dekkes med et 
organisk mønster malt i kulørsvake farger. 
Skulpturen skal ha et organisk, helhetlig 
og tredimensjonalt uttrykk.

Mål
KL06, etter 10 trinn, Kunst 
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne
• diskutere hvordan kunstnere i ulike kul-
turer har framstilt mennesker gjennom 
tidene, og bruke dette som utgangspunkt 
for eget skapende arbeid med portrett og 
skulptur
• sammenligne og vurdere ulike retninger 
og tradisjoner innenfor to og tredimen-
sjonal kunst 

- Skjema med lokale læringsmål, kvali-
tetsbeskrivelser av lav, middels og høy 
måloppnåelse samt bildeeksempler utar-
beides. (Fig. 1, 2 og 3.) Eleven kan sam-
menligne eget arbeid med eksemplene i 
virkeligheten. Mål og kjennetegn i fig. 1 
og 2 er knyttet til teoriene om ”den gode 
kurve” og NCS- systemets anvendelse av 
egenskapslikheter når man skal sette sam-
men ulike farger til et enhetlig uttrykk (be-
skrevet under ulike estetiske teoriers kjen-
netegn for det vakre på side 16 og 17).

Lokalt læringsmål Lav Middels Høy
Lage en organisk skulpturell 
form i tre

Jeg kan 
-  bearbeide klossen slik at den  
   fremstår med flate sider og  
   avrundete kanter (”Lada”)

Jeg kan  
-  bearbeide klossen slik at den  
   fremstår med dobbelt krumme  
   og sammenflytende flater  
   (”Volvo”) 

Jeg kan
-  utnytte verktøyenes og klos- 
   sens muligheter slik at formen  
   fremstår med varierte dob- 
   beltkrumme og sammenflyt- 
   ende flater (”Ferrari”)

Lokalt læringsmål Lav Middels Høy
Blande fram og anvende 
kulørsvake farger til et enhetlig 
uttrykk

Jeg kan
- blande meg fram til en kulør- 
  svak farge

Jeg kan
-  ut fra samme kulør blande  
   meg fram til og anvende flere  
   kulørsvake farger med et    
   tydelig slektskap

Jeg kan
-  ut fra ulike kulører blande  
   meg fram til og anvende flere  
   kulørsvake farger med et  
   tydelig slektskap 

Fig. 1  Kjennetegn på måloppnåelse for å lage 
en organisk skulpturell form i tre.

Fig. 2.  Kjennetegn på måloppnåelse for blanding og anvendelse av kulørsvake farger. 

  Tekst og foto: Eivind Moe, styreleder i Kunst og design i skolen 
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Læreprosess
Lærer viser bilder av vesteuropeisk kunst; 
fra figurativ framstilling av menneskekrop-
pen i greske skulpturer, Michelangelo og 
Berninis arbeider til bruddet med første 
verdenskrig, framveksten av modernis-
men og det non-figurative; Pablo Picasso, 
Aleksander Calder, Joan Miró og Henry 
Moores arbeider. Det settes ord på og 
diskuteres hvordan ulike kunstnere har 
framstilt menneskekroppen. En skulpturs 
tredimensjonale egenskaper samt ulike 
geometriske og organiske former vises og 
diskuteres. Elevene velger hvert sitt emne. 

Emnene består av 48 X 98 mm sløydfuru, 
grovskåret til ulike former på båndsag av 
lærer slik at de har et feste for arbeidsbenk-
en. Elevene skal bearbeide emnene med 
rasp- og pussepapir i ulike graderinger. 
De kan velge å anvende bor og borvinde 
for å lage hull i formen.  Lærer har laget 
umalte eksempler av hovedformen i tre 
ulike kvaliteter. Elevene kan sammenligne 
og finne ut om eget arbeid er av høy mid-
dels eller lav kvalitet. Skjema med bilder 
av eksemplene og verbale beskrivelser av 
kjennetegn på kvalitet i tre ulike nivåer de-
les ut (fig 1). 

Lokalt læringsmål Lav Middels Høy
Anvende mønster for å skape et 
helhetlig organisk uttrykk i en 
skulptur 

Jeg kan
-  anvende mønster som  
   samsvarer med skulpturens  
   helhetlige organiske uttrykk

Jeg kan
-  anvende mønster for å under-    
   streke skulpturens helhetlige  
   organiske uttrykk

Jeg kan
-  anvende mønster for å for- 
   sterke skulpturens helhetlige  
   organiske uttrykk

Grovskårede emner med feste.

Emnet festes i arbeidsbenken og formes med rasp før pussing med pussepapir i ulike graderinger. Lærer fjerner grepet ved hjelp av båndsag før 
formen pusses ferdig. 

Elevene lager deler og fot til hovedkrop-
pen. Mulige materialer er kryssfiner i 
ulike dimensjoner og 9mm rundstokk. 
Skulpturen skal stå støtt. Alle delene skal 
ha form og farge med et tydelig slektskap 
til hovedkroppen. Det skal være mulig for 
en utenforstående å se hvilke løse deler 
som tilhører hvilken skulptur. Deler og 
hovedkropp grunnes med hvit takmatt før 
de males med akrylfarger.
                                (fortsetter på side 16)

Fig. 3. Kjennetegn på måloppnåelse for anvendelse av mønster.

Eleven kan hele tiden sammenligne eget arbeid 
med eksemplene fra tabellen i fig 1. 

Elevene lager deler og fot til hovedkroppen.
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Ulike estetiske teoriers 
kjennetegn for “det vakre”

Normativ estetikk omhandler regler for 
“stygt og pent”. Reglene kan enten være 
spesielle; avhengige av naturgrunnlag, 
kultur, historie og den enkelte persons 
bakgrunn og erfaringer, eller allmenne; 
gjeldende uavhengig av person tid, sted 
eller rom. Det finnes en rekke ulike retnin-
ger innefor normativ estetikk:

”Helhet og harmoni”
Delene står i et bestemt forhold til hel-
heten, proporsjoner. Her finnes en rekke 
systemer, bla:

Det gyldne snitt
Siden det gyldne snitt kan finnes i na-
turen og siden denne måten å proporsjo-
nere på har vært så vanlig i vestlig kultur, 
har mange, f.eks. Pythagoras, Palladio og 
Corbusier, ment at dette er en allmenn 
norm. Undersøkelser i nyere tid tyder på 
at det bare er mennesker fra vesten som 
foretrekker denne proporsjoneringen. I 
f. eks. Japan foretrekkes helt andre pro-
porsjoner. (Sven Sandström, “Den sköna 
geometrin”)

Tredeling av bildeflaten
I dag ofte brukt som hjelpemiddel innen-
for fotografering. Digitale kameraer har 
ofte røde linjer i søkeren som skal være til 
hjelp når bildeutsnitt velges.

Noen erfaringer
Det oppstår mange faglig viktige disku-
sjoner under veiledning. Spørsmål fra 
eleven som ”er denne bra?” kan møtes 
med å peke på kjennetegnene og spørre 
tilbake med ”Hva er bra”? Elevene blir 
ansvarliggjort og må reflektere faglig.
Elevene hadde ingen problemer med å 
plassere sitt eget produkt i forhold til 
kjennetegnene på måloppnåelse for en or-
ganisk, skulpturell form i tre (figur 1). De 
aller fleste arbeidet overraskende målret-
tet med rasp og pussepapir. Derimot var 
det å blande fram og anvende kulørsvake 
farger til et enhetlig uttrykk en større ut-
fordring (figur 2). Å lære mengdeforhold-
ene for å blande seg fram til kulørsvake 
farger krevde mange demonstrasjoner og 
forklaringer fra lærer. Ikke desto mindre 
tror jeg dette virket bevisstgjørende og 
mot slutten av oppgaven forsynte de fleste 
seg langt mer fornuftig med fargemengder 
fra tubene. Det var bra å starte fargedelen 
med den enklere rutebildeøvelsen. Her 
brukte vi hvit gouache for å blande farger 
med hvit dominans.

Når det gjelder å anvende mønster for 
å skape et helhetlig organisk uttrykk i 
en skulptur (figur 3) var det langt van-
skeligere å komme fram til en felles-
forståelse for hva kjennetegnene be-
tyr. Elev og lærer kunne ikke enes om 
kvalitetsdommer. Dette kan bero på 

at læringsmålet, kjennetegnsbeskriv-
elsene og- eller eksemplene er upresise. 
Alt i alt ble det mange gode diskusjoner 
om resultater i forhold til mål og kjen-
netegn. Elevene begynte å anvende utrykk 
som organisk tredimensjonal form og 
kulørsvake farger i diskusjoner seg i mel-
lom. Spørsmål fra en elev til en annen ble 
møtt med ”Hva er god”? Jeg tror også 
mange av elevene vil se på skulpturer og 
farger med et annet blikk etter å ha arbei-
det med denne oppgaven.

Når elevene maler skulpturen med akrylfarger må den todimensjonale skissen tolkes om til tredimen-
sjonal form.

Kjennetegn på måloppnåelse i blanding 
og anvendelse av kulørsvake farger gjen-
nomgås og deles ut. (Fig.2.) Lærer viser 
hvordan NCS systemet deler inn fargenes 
egenskaper i nyansetriangler og hvordan 
man kan blande for å oppnå kulørsvakhet. 
Farger med hvit, svart eller ingen domi-
nans av kulør, svart eller hvitt. Elevene 
bruker dekkfarger og øver seg på å blande 
og male fargene i et rutenett før de mal-
er skisser av skulpturen med et organisk 
mønster på overflaten. Skulpturen skal 
ha et helhetlig uttrykk. Kjennetegn på 
måloppnåelse for anvendelse av mønster 
gjennomgås og skjema i Fig 3. deles ut. 

Før bedømming av estetiske kvaliteter må 
det være enighet om hva som kjenneteg-
ner det gode. Smaken er slik sett ikke som 
baken! Ordet estetikk ble første gang brukt 
av den tyske filosofen Aleksander Baum-
garten som betegnelse for læren om det 
skjønne og fullkomne i kunsten. (Eastheti-
ca 1750). Estetikk; er dannet av det greske 
ordet aisthesis, og betyr direkte oversatt 
sansekunnskap. Estetisk betyr altså ikke 
bare vakkert, men omfatter både stygt og 
pent, tiltrekkende og frastøtende.
Det er vanlig å skille mellom normativ 
estetikk; som omhandler kjennetegn for 
skjønnhet, og deskriptiv estetikk; klassi-
fisering av kunstverk i grupper, perioder 
eller stilretninger.
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Symmetri og asymmetri
Symmetri signaliserer evighet, ro og or-
den, asymmetri temporalitet og dynamikk. 
Menneskekroppen er symmetrisk.

A – formatet
Et rektangel proporsjonert i forholdet  
1: √2. Formatet har den egenskapen at det 
beholder proporsjonene når det deles i to. 
Anvendt av de gamle egypterne og prak-
tisk innen papirindustrien. Roten av to 
rektangelet kalles også for “la porte har-
monique” eller den egyptiske port”, siden 
egyptiske bygninger fra Faraoenes tid kan 
ha portaler i denne proporsjonen.

Størrelser og proporsjoner i forhold til 
europallen
Det meste av det vi kan kjøpe av moderne 
varer er tilpasset europallens proporsjoner 
(80X120cm). Ferdig emballerte varer 
skal kunne stables opp til en høyde på 
120cm. To paller skal kunne stables opp 
på hverandre (takhøyde). Lastebiler, jern-
banevogner og skipscontainere er tilpas-
set europallen. Tanken er å optimalisere 
transporten av varer fram til kunden. Det 
lønner seg å tettpakke. CO2 utslipp for å 
transportere luft er ikke bra for miljøet.

Ittens fargeharmonier
Beskriver hvordan man kan skape ulike 
typer fargekontraster og fargeharmonier, 
mye brukt i vesteuropeisk kunst.

NCS systemets sortering av farger 
i forhold til likhet i egenskapene 
kulørthet, svarthet og hvithet
Hvordan man kan anvende egenskaps-
likheter når man skal sette sammen ulike 
farger til et enhetlig uttrykk.

”Den gode kurve”
Barokkens og rokokokkoens opptatthet 
av organiske former, akantusplanten el-
ler skjellets linjer. Maleren og kritikeren 
William Hogarth (1697- 1764), anser ser-
pentinlinjen som spesielt vakker og argu-
menterer i ”Analysis of Beauty” (1753) 
med at menneskets muskulatur er eksemp-
ler på den vakre serpentinlinjen. Han lager 
to plansjer til avhandlingen. Her viser han 
bl.a. greske skulpturer av menneskekrop-
pen som på denne tiden ble ansett for å rep-
resentere det ypperste i kunsten. Hogarth 
gjør en spørreundersøkelse hvor han 
finner ut at korsetter med snitt som gir ser-
pentinlinjer anses som vakrest. Et viktig 
motiv for Hogarths prosjekt var å gi folk 
didaktiske metoder slik at de selv kunne 
avgjøre hva som var vakkert uavhengig 
av eventuelle selvoppnevnte smaksdom-
mere. I vår tid er designere også opptatt 
av å finne ”den gode kurve”, f.eks. innen 
bildesign. En Ferrari formes ikke bare ut 
fra liten luftmotstand og høy ytelse - linjer 
og skulpturell form står sentralt.

”Funksjonen bestemmer formen”, 
”Less is more” Modernismen. Når formen 
er bestemt av funksjonen er dette vakkert 

i seg selv, et uttrykk for menneskelig ras-
jonalitet/ økonomi og sparsomhet. Den 
protestantiske kirkes ideal. Pynt betraktes 
som unødvendig og derfor ikke ønskelig. 
Naturens former oppleves som vakre net-
topp fordi de er funksjonelle; fuglekrop-
pens lette og sterke skjelett eller fiskens 
strømlinjeform. Funksjonalisten ønsker å 
utnytte og synliggjøre materialenes egen-
skaper, f eks mursteinens evne til å tåle og 
lede trykkreftene i en bue, eller stålwirens 
evner til å ta opp strekk-krefter i en henge-
bro. Imitert tre i plast eller pynteborder på 
vinduskarmene vil for funksjonalisten opp- 
leves stygt.

Kontraster
Skjønnheten ligger i kontrastene. Ulikheter 
fremhever hverandre. Vårt sanseapparat er 
laget slik at det er kontrastene som regi-
streres. Det er grensene mellom forkjeller 
som persiperes. Det røde bæret mot alt det 
grønne. Det organiske satt opp mot det geo- 
metriske.

Identitet
Andre hevder at det ikke finnes allmenne 
regler for stygt og pent. Den franske filo-
sofen Bourdieu påpeker at estetiske prefe-
ranser følger klassene i et samfunn; at det 
man liker læres. Estetiske preferanser kom-
muniserer og befester gruppe og klasse-
tilhørighet. Vi har behov for tilhørighet 
i ulike sosiologiske grupper, klasser og 
subkulturer. Gjenstandene har symbolske 
funksjoner i et ”raskt” samfunn hvor fami-
lien, tradisjonen og den lokale kulturen er 
i oppløsning. Innen vareindustrien er vare- 
estetikk, merkevarebygging og opplev-
elsesøkonomi viktige begreper.

Bryte med tradisjonen
Samtidskunstens installasjoner. Form, 
farge og komposisjon har liten eller ingen 
betydning. Det er et poeng å bryte med 
tradisjonen. Samfunns og kulturkritikk 
står sentralt. 

Å sette ord på estetiske kvaliteter
Estetikk er kjernen i kunst og håndverk, 
likevel ser det ut til at fagmiljøene vegrer 
seg for å beskrive sammenhenger mellom 
formale virkemidler og estetiske kval-
iteter. For eksempel arrangerer Forening 
for norske grafiske designere og illus-
tratører, Grafill,  visuelltkonkurransen, 
designernes designkonkurranse, og kom-
menterer prisvinnerne på følgende måte:

”Umiddelbar og kraftig, den pirrer fanta- 
sien. Spennende materialvalg. En non-
sens-plakat som gjør nøyaktig det en 
plakat skal. Juryen savnet flere plakater av 
denne typen.”
”En elegant og diskré identitet som er 
gjennomført med stor kompetanse. Løs-
ningen gir rom for de ulike fagområdenes 
egne personligheter.”
”Et flytende og organisk identitetsprosjekt 
som viser et flytende og organisk studio. 

“Is beauty in the eye of the behold-
er? No, its deep in our minds.  It is 
a gift handed down from the intel-
ligent skills and rich emotional lives 
of our most ancient ancestors.  Our 
powerful reaction to images, to the 
expression of emotion and art, to the 
beauty of music, to the night sky, 
will be with us and our decendents 
for as long as the human race ex-
ists.” 
                                    Denis Dutton

En annerledes måte å løse tradisjonell  
studio- identitet på, som juryen er spente 
på hvilken vei vil ta. Ambisiøst uten å 
fremstå som pretensiøst, lekent uten å 
være lett.”
”En utypisk løsning som overraskende 
lener seg på det feminine. Ultrapolert!”

Beskrivelsene ligner en astrologispalte. 
Deltagerne i konkurransen må, uten at det 
er verbalisert, vite hva det konkurreres i. 
Det står ingenting i konkurransereglene 
om hva som kjennetegner et godt bidrag. 
Det forutsettes at deltagerne vet hva som 
kjennetegner det som er bra. 

Men for en elev er det avgjørende å vite 
konkret hva som kjennetegner det gode. 
Hva er bra? Hva betyr det f.eks. at en 
plakat gjør det den skal, eller hva vil det si 
å lene seg på det feminine? Hva er elegant 
og hva er det som pirrer fantasien? 

Ved å benytte upresise adjektiver og 
fremmedord unndrar vi å peke på hva 
eleven skal øve på, vi opprettholder makt 
som smaksdommere og fratar eleven eier-
skapet til lærestoffet. I skolen må vi være 
tydelige på hvilken øvelse elevene skal 
delta i, om det er ”diskoskast eller lengde-
hopp”, og vi må kunne argumentere for en 
karakter, da er det avgjørende å kunne vise 
til eksempler og sette ord på det elevene 
skal gjøre. 

Elevarbeid, 9. trinn, Bjøråsen skole. Forsiden 
av FORM nr 3 - 2012 viser flere elevarbeider 
fra samme oppgave.


