
I perioden 2000 – 2005 jobbet jeg som faglærer i Kunst og håndverk ved Brannfjell skole i Oslo. Der var vi tre faglærere 
i Kunst og håndverk som la en plan for hva eleven skulle gjennom i løpet av sine tre år på ungdomsskolen. Vi ble også 
enige om at vårsemesteret på 10. trinn skulle vies et avsluttende prosjekt i design. Her skulle elevene få anledning til 
å velge hvilke materialer og teknikker de ønsket å arbeide med. Undervisningen på 8. trinn, 9. trinn og høstsemes-
teret på 10. trinn ble lagt opp slik at det forberedte elevene på å kunne velge innretning på sitt avsluttende prosjekt. 
De kunne da i samråd med lærerne, velge teknikk og materiale som ga dem anledning til å arbeide med det de selv 
mente at de kunne oppnå det beste resultatet i. I løpet av de fem semestrene gjennom 8., 9. og 10. trinn var elevene 
igjennom tegning, fargelære, komposisjon, materiallære, verktøylære og opplæring i teknikker innen tre, metall, leire, 
tekstil, og materialer og teknikker innen kunst. Vi kunne derfor med hånden på hjertet si at vi hadde forberedt elevene 
innen alle de fire hovedområdene i planen.

I tillegg fikk dette opplegget noen hyggelige bi-effekter. Elevene på 10 trinn satte pris på oppgaven, så stor pris at 
mange forlangte å få lov til å være på verkstedene utenom ordinær undervisning. Slitsomt for oss lærere selvfølgelig, 
men også uendelig stimulerende. Dessuten begynte de yngre elevene allerede på våren i 8. trinn å glede seg til å få 
begynne med denne oppgaven – de så hvor morsomt 10-klassingene hadde det. At alle arbeidene fra prosjektet ble 
stilt ut i forbindelse med avslutningen for 10. trinn var en ekstra bonus, med mange stolte elever som poserte
ved sine arbeider. 

Denne måten å organisere ungdomsskole-løpet i Kunst og håndverk på, gjorde det unødvendig å stille eleven overfor 
å måtte ta et valg mellom kunsten og håndverket slik det er foreslått i læreplanskissen som ble offentliggjort 18.mars 
2019. Dette er et valg som kan ekskludere store deler av kunnskapsinnholdet i faget, og i tillegg hindrer det elevene fra 
å kunne bruke det beste fra kunsten og det beste fra håndverket i den tverrfaglige disiplinen design.

Lennart Johansson
daglig leder,
Kunst og design i skolen
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Slik gjorde vi det på Brannfjell


