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Prøve-eksamen 
i kunst og håndverk

Tekst og foto: Karin-Johanne Ness 

Som et ledd i styrkingen av praktiske og estetiske fag ble det våren 2018 gjennom-
ført prøve-eksamen i kunst og håndverk ved utvalgte skoler i fem fylker. Her deler 

faglærer Karin-Johanne Ness sine erfaringer fra gjennomføringen ved  
Sandnessjøen ungdomsskole. 

Sandnessjøen ungdomsskole ble kontaktet av fylkesmannens 
kontor som lurte på om vi ville være med på å gjennomføre 
prøve-eksamen i kunst og håndverk. Nordland var ett av fem 
fylker som Utdanningsdirektoratet hadde plukket ut til å delta. 

Vi har hatt to møter med direktoratet, hvor alle de fire praktiske-
estetiske fagene var samlet. Hvert fag dannet sine faggrupper 
hvor vi diskuterte mulige måter å legge opp eksamen på. I 
gruppen ble vi enige om at to av skolene skulle prøve ut muntlig 
eksamen med praktisk innslag med forberedelse på 24 timer og 
gjennomføring på inntil 30 minutter. De to andre skolene skulle 
prøve ut muntlig-praktisk eksamen med forberedelsestid på 
inntil 48 timer og gjennomføringstid på 45 minutter. Jeg ønsket å 
teste ut muntlig-praksis eksamen.

Kriteriene vi fikk fra Udir var ganske åpne. Vi måtte velge en av 
prøveformene, ut over det stod vi ganske fritt i å prøve ut nye 
metoder og modeller.  
 
Gjennomføringen
På Sandnessjøen ungsomsskole gjennomførte vi prøve-eksamen 
samtidig som det var prøvemuntlig i andre fag. Vi trakk ut 6 
elever, tre jenter og tre gutter, og vi valgte elever med ulik grad 
av måloppnåelse. Alle valgene var bevisste ut fra jeg ønsket å 
finne ut.

Jeg laget tre forskjellige oppgaver med ulike problemstillinger 
(se tekstboks). To eksemplarer av hver oppgave ble lagt klar på 
bordene eksamensdagen. Elevene trakk hver sin lapp med et 
nummer som tilsvarte oppgave-numrene. Dette bestemte hvilken 
oppgave de skulle få, og i hvilken rekkefølge de senere skulle 
presentere arbeidet sitt. 

Skolen er så heldig å ha en sløydsal, keramikkverksted, tekstilrom 
og tegnesal. Eleven fikk selv velge hvilket verksted de ville jobbe 

på og hvilke teknikker de ønsket å bruke. Verkstedene var åpne 
begge forberedelsesdagene i vanlig skoletid, og jeg var tilstede 
hele tiden for å finne frem materiell og legge til rette utstyret de 
ønsket å bruke.

Det var spennende å se at eleven valgte helt forskjellige måter å 
løse problemstillingene på. De valgte ikke samme verksted, og de 
to som fikk samme oppgave valgte helt forskjellige materialer. 
Alle laget skisser, og alle laget et produkt. 

Det var godt å se hvordan elevene koste seg med oppgaven. De 
jobbet intenst og styrte pausene sine selv. De hadde nesten ikke 
tid til å ta matpause. Det var en arbeidsro og en arbeidsglede 
som minnet lite om eksamensnerver. På eksamensdagen skulle 
elevene presenter produktet og tankene rundt det de hadde 
laget. De fikk ikke bruke PowerPoint-presentasjon, men snakke 
rundt skisser, materialer, valg av teknikker og produktet.

Evaluering
Sammen med meg hadde jeg en annen kunst- og håndverkslærer 
fra skolen vår som sensor. Hver elev fikk 45 minutter til å 
presentere oppgaven. Mens sensor og jeg vurderte oppgaven, 
fikk kandidatene et spørreskjema som de skulle svare på. Her 
ønsket jeg å få kandidatens vurdering av det de nettopp hadde 
vært med på. Jeg spurte blant annet om de følte at de hadde 
hatt nok tid, fått nok veiledning, om prøveformen fungerte, om 
oppgaven burde vært mer konkret og lignende. 

Resultatet av svarene på spørreskjemaet var rørende. Alle hadde 
svart positivt på alle spørsmålene. Her var det ingen mulighet å 
snakke med hverandre, så det var ingen påvirkning fra andre når 
de fylte ut skjemaet. 

Resultatene på prøve-eksamen ble bedre enn standpunkt for fem 
av de seks kandidatene. 
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Oppgave 3) Suvenir. En annen kanditat løste oppgaven ved å lage en elg i 
leire. Rundt halsen har elgen et trestykke som er laget som kommune-
våpenet til Alstahaug kommune. De syv søstre er svidd inn i treverker.  
Elgen ble senere brent og glasert.                                                                                   

Oppgaver: 

1) Rom/arkitektur. Lag forslag til ny ungdomsskole eller 
kantine. Velg selv om du vil jobbe med hele bygget, eller 
kantinen. 
2) Logo til Sandnessjøen idrettslag. 
3) Suvenir. «Oppdragsgiver»: Alstahaug kommune. 

Tidsramme: Du får 48 timer til å forberede deg.  
Verkstedene vil være åpne mandag fra 09:00-14:00 og 
tirsdag fra 8:30-15:30. Onsdag får du 45 minutter til 
presentasjon.  
Hjelpemidler: du kan bruke alt av hjelpemidler du 
tidligere har brukt i faget. 

Oppgave 1) Rom/arkitektur. Her er et resultat fra problemstillingen hvor 
kandidaten skulle planlegge en ny kantine til skolen. Han har laget en modell 
ved hjelp av forskjellige materialer. Kandidaten har tenkt målestokk, og var 
en runde i dagens kantine for å måle hvor stor denne var. 

Oppgave 3) Suvenir. Her er fargeprøver og ferdig produkt til en av elevene 
som skulle lage en suvenir til Alstahaug kommune. Han jobbet først med 
Helgelandsbrua, men gikk over til skiløperen som er en helleristning fra 
kommunen som ble kjent i forbindelse med OL på Lillehammer. Han hadde 
også en tanke rundt materialvalg ved å svi inn skiløperen i tre, som da skulle 
symbolisere stein og hugging i fjellet.

Oppgave 2) Skisser og logo til Sandnessjøen idrettslag. Oppgave: 
Sandnessjøen idrettslag ønsker å fornye sin logo og endre fargene. De 
ønsker ikke å bruke blått og gult, men helt nye farger. De ønsker en enkel og 
anvendelig logo som kan brukes i mange forskjellige sammenhenger.

Det å gjennomføre prøve-eksamen har satt faget på skolens 
dagsorden. Elevene er blitt mer bevisst på at dette faget teller på 
lik linje med andre fag på vitnemålets samlede grunnskolepoeng. 
De har et annet fokus og mine kollegaer har endret holdninger til 
det vi holder på med.

Jeg har lenge håpet at det skulle bli mulig å heve statusen for de
estetiske fagene. Det var derfor en gave å få bli med på dette. 
Om vi i fremtiden skal ha denne formen for eksamen er jeg 
ikke sikker på. Men jeg tror det er en god start. Mitt ønske er 
at grunnskolen skal bli mere helhetlig og ikke ha store faglige 
forskjeller. Jeg har tro på at elevene ville ha større utbytte av en 
skole hvor undervisningen er tverrfaglig og i større grad praktisk 
rettet.

Karin-Johanne Ness har jobbet i grunnskolen i 18 år. Hun har 
100 prosent stilling som kunst- og håndverkslærer og underviser 
på alle trinn i ungdomsskolen. I tillegg er hun hovedsensor for 
bunadstilvirkerfaget i Nordland. 
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