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Veileder i 
Kunst og håndverk

FORM har møtt Irene Brodshaug og Birthe Duesund Nilsen som sitter i  Utdannings-
direktoratets arbeidsgruppe for utformingen av en veileder i faget Kunst og håndverk 

i grunnskolen.

Bodil Hage Hansen

Irene Brodshaug (t.v.) har ni års erfaring som faglærer i Kunst og håndverk i 
grunnskolen og jobber i dag på Kjeller skole. Hun tar nå en master i kunst- 
og designdidaktikk ved HiOA. Brodshaug er også leder for fagruppa for 
Kunst og håndverk i Skedsmo kommune. 
Birthe D. Nilsen har en allmennlærerutdanning med Kunst og håndverk i 
tillegg til en etterutdanning i Kunst og håndverk. Hun har i 9-10 år i 
hovedsak jobbet som kunst- og håndverkslærer, og jobber i dag på 
Rothaugen skole i Bergen. Hun har hatt flere kurs for HiOA, blant annet 
veiledningskurs for nyutdannede kunst- og håndverkslærere. Nilsen har 
tidligere vært med på å skrive læreplan og veileder for valgfaget «Levende 
kulturarv».

FORM møter Irene Brodshaug og Birthe D. Nilsen i Utdannings-
direktoratets lokaler i Oslo. De to har i et halvt år jobbet med 
utformingen av en veileder for faget Kunst og håndverk i grunn-
skolen. Kunst og håndverk et av de få fagene som fortsatt ikke 
har egen veileder og arbeidet ble satt i gang i regi av Utdannings-
direktoratet (Udir). Veiledningen vil etterhvert finnes på direkto-
ratet sine nettsider (www.udir.no), sammen med læreplanen i 
kunst og håndverk.

Nielsen og Brodshaug forteller at deres hovedoppgave har vært 
å finne og samle eksempler på undervisningsopplegg til veiled-
ningen. — Vi står for det praktiske innslaget, altså eksempler på 
oppgaver, men vi har også sett på strukturen og andre innslag 
som for eksempel innledningen. Vi følger en mal som er utformet 
av Udir og vi har fått noen føringer vi må følge. Nilsen forteller 
at når de har arbeidet med veilederen har de sett på oppbyg-
gingen og organiseringen av faget. I tillegg har de vektlagt å få 
frem fagets egenart. I arbeidet har de tatt kontakt med og fått 
innspill fra ulike personer fra fagmiljøet, noe de mener har vært 
veldig nyttig. De har også tenkt på at Kunst og håndverk kan være 
organisert på mange ulike måter rundt omkring på skoler, med 
ulike gruppestørrelse, rom og utstyr. — Vi tenker jo at poenget 
med denne veilederen er at læreren kan få tips og triks som går 
på både organisering, utstyr, motivasjon, utstilling og lignende, 
sier Nilsen. Ved utformingen av oppgaveeksempler har de hatt 
fokus på at oppgavene skal kunne tilpasses ulike rammefaktorer, 
som for eksempel klassenivå, og at materialene skal kunne 
endres.

Oppgaveeksemplene som blir med i veilederen er både oppgaver 
som de selv har utformet og gjennomført, i tillegg til oppgaver 
utformet av andre lærere. — Alle oppgavene som er med er 
kvalitetssikret ved at noen har prøvd dem ut og opplevd at de 
fungerer, forteller Nilsen. De har også jobbet for at oppgavene 
skal være varierte. — Det som har vært mest utfordrende er 
kanskje å plukke ut eksemplene, for vi har jo så mange ideer. Så 
vi skulle jo ønske at vi kunne ha skrevet oppgaver til absolutt alle 
kompetansemålene, men vi må jo selvfølgelig begrense oss, sier 
Brodshaug. De forteller at blant eksemplene er det både mer 
tradisjonelle oppgaver som sløyd/trearbeid, men også mer mod-
erne oppgaver opp mot street art og land art. I tillegg kombinerer 
noen av oppgavene det moderne og tradisjonelle, enten det er 
med teknikker eller uttrykk. De synes det er viktig at oppgavene i 
Kunst og håndverk skal treffe elevene og være aktuelle for dem.

— Vi ønsker at flest mulig vil ta i bruk veilederen. Nå er det jo slik 
at vi vet at det dessverre er mange som underviser i faget som 
ikke har mye fagkompetanse. Veilederen skal treffe både dem 
og de som er utdannet faglærer i kunst og håndverk. Samtidig 
prøver vi å få til en veileder hvor det skinner gjennom at dette 
er et fag hvor det faktisk kreves kompetanse, blant annet ved å 
bruke fagspråk, forteller Brodshaug. 

I utformingen av veilederen har de fokusert på grunnleggende 
ferdigheter i Kunst og håndverk og vektlagt at undervisningen 
skal ta utgangspunkt i kompetansemålene. De mener det ikke er 
hva man har lyst til å lage eller hvilke materialer man har til 
rådighet som skal styre undervisningen og oppgavene, men at 
man skal ta utgangspunkt i kompetansemålene og hva det der 
står at elevene skal lære. Alle oppgaveeksemplene har også 
tips til tverrfaglig samarbeid. — Å trekke paralleller og få til 
gode tverrfaglige samarbeid tror jeg vil være svært fruktbart for 
elevenes læring og kunne løfte statusen til faget, sier Nilsen.

Brodshaug og Nilsen håper at veilederen skal treffe alle som 
underviser i faget og inspirere dem i deres daglige arbeid. 
— Vi vil at veilederen skal være inspirerende, kreativ og gi 
lærerne lyst til å prøve ut noe nytt. Det er aldri noe galt med ut-
vikling, det å fornye seg og få nye innspill og inspirasjon er viktig, 
sier Brodshaug.  


