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Tekst og foto: Liv Borge Bull og Sigrun Vik Olsen

Han står ved høvelbenken med en stållinjal foran seg. Det er tydelig at han ikke skjønner 
hvordan linjalen fungerer. Ikke er den gjennomsiktig og ikke står det 0 noe sted. Tung er den 
også og den vipper ned fra planken hele tiden. Dessuten står det en mengde høye tall på den. 

Hva betyr de egentlig? 

Hva betyr tallene på linjalen? 

Ved Haugenstua skole i Oslo har vi gjennom flere år jobbet sys- 
tematisk for å synliggjøre og legge inn de grunnleggende ferdig-
hetene fra fagplanen inn i faget kunst og håndverk. Det settes 
av tid til å jobbe med dette i henhold til vår lokale fagplan, blant 
annet med hvordan vi skal heve elevenes digitale ferdigheter. 
Det har også blitt satt av tid til å diskutere resultater av nasjonale 
prøver i regning og i arbeidet med leseferdigheter. Målet har 
vært å finne ut hva som er utfordringer for våre elever og videre 
hva hvert enkelt fagområde kan bidra med for å heve kompe-
tansen i lesing og regning blant våre elever. 

Fagseksjonen har arbeidet med å identifisere de områdene hvor 
vi allerede har hatt grunnleggende ferdigheter på plass og vi har 
deretter sett på hvordan vi kan legge enda større vekt på disse i 
vårt fag. Resultatet er en lokal fagplan i kunst og håndverk hvor 
de grunnleggende ferdigheter gjennomgående er tydeliggjort: å 
kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig, å kunne lese og regne og 
å kunne bruke digitale verktøy. På Haugenstua skole har vi to-
deling av alle klasser og dermed maks 15 elever i hver gruppe. 
Vi har fire, fullt utstyrte spesialrom i tillegg til et forberedelses-
rom (et «rent» rom som ligger i tilknytning til keramikkrom 
og sløydsal). Et godt utgangspunkt for å kunne drive kunst- og 
håndverkundervisning. 

Lesing 
Fagplanen uttrykker tydelig at lesing og skriving i kunst og hånd-
verk er noe annet enn i de teoretiske og muntlige fagene. Vi har 
en felles forståelse av at vårt fag skal være så praktisk som mulig, 
og representere en annen undervisningsform enn det elevene 
møter i ordinære klasserom. Ved vår skole er det mange elever 
som har et begrenset norsk ordforråd og trenger å jobbe med 
grunnleggende norsk begrepsforståelse. 

Vi fokuserer systematisk på begreper og faguttrykk gjennom 
ungdomstrinnet som vårt bidrag til å øke elevenes ferdigheter i 
lesing. Det betyr i praksis at vi bruker et kolonnenotat for hver 
oppgave hvor vi har lagt inn viktige faguttrykk og begreper 
knyttet til oppgaven. Kolonnenotatet bruker vi først for å få 
elevene til å bli bevisste på hva som er formålet med oppgaven, 
på hva det er de skal lære. Kolonnenotatet bruker vi videre til å 
oppsummere arbeidsøkta ved å jobbe aktivt med ordene som 
hører til. Elevene fyller selv inn en ordforklaring og en illustrasjon 
eller et eksempel i de to kolonnene. Etter tre år har de på den 

måten laget seg en slags ordbok med faguttrykk. I tillegg til å gi 
elevene begreper og faguttrykk, er også kolonnenotatet med på 
å forsikre oss om at lærerne i faget går igjennom noe felles. Vi 
får diskutert hva det er vi ønsker at elevene våre skal kunne og 
konkretiserer dette gjennom ordene vi velger i kolonnenotatet. 
Gjennom kolonnenotatet skaper vi en rød tråd i faget gjennom 
ungdomstrinnet. 

Regning 
Regning er på svært mange måter en naturlig del av kunst og 
håndverk. På 8. trinn lager elevene våre krakker på sløyden hvor 
regning er en naturlig del av oppgaven. De lager arbeidstegninger 
i målestokk og de tegner krakkene i parallellperspektiv. De får en
meter med plank som de må disponere riktig for å få bein, sitte-
flate og sidekanter. Vi bruker millimeterlinjal og vinkelhake. I 
undervisningen fokuserer vi særlig på måling og omregning 
mellom millimeter og centimeter. Våre elever strever med måling 
og omregning av målenheter. Mange synes det er vanskelig å 
koble teori til praksis.
 
Elevene dekorerer deretter krakkene med akrylmaling og beis 
ved hjelp av maskeringsteip. Elevene utarbeider dekoren med ut-
gangspunkt i mønsterbygging med geometriske former. Vi jobber 

med mønsterbord, mønsterflate og motiv. Vi jobber også med 
visuelle virkemidler som overlapping, rotering, tangering, forstør-
ring/forminskning, symmetri og speilvending. Oppgaver innenfor 
dette har vi hentet fra siste kapittel i Grunntall 8 (lærebok i 
matematikk), mest for å tydeliggjøre sammenhengen mellom 
fagene matematikk og kunst og håndverk for elevene. 

Digitale ferdigheter 
Skolen har utarbeidet en digital plan for elevene. Målet er å sikre 
at elevenes digitale ferdigheter blir ivaretatt og utviklet gjennom 
skoleløpet i en progresjon som egner seg. I kunst og håndverk 
fokuserer vi naturlig nok en del på bildebehandling og bruk av 
enkle og tilgjengelige programmer i arbeid med layout og bilde-
behandling. Vi har valgt å jobbe en del med PowerPoint fordi 
dette er et program alle elever nå kan laste ned gratis og enkelt 
gjennom Osloskolens digitale løsning. Ikke alle elevene våre har 
god tilgang på digitale ressurser hjemme, så det er viktig for oss å 
legge til rette for så enkel tilgang til verktøyene som mulig. 
  I oppgaven med mønsterbygging bruker elevene PowerPoint 
som verktøy. Gjennom oppgaven jobber elevene med hjelpe-
linjer, rotering, forstørring/forminskning og mange andre operas-
joner som utvider forståelsen for muligheter et digitalt program 
har. Mønstrene kan vi enkelt skrive ut og ta med videre i pros-
essen når elevene skal dekorere krakkene sine. 

Grunnleggende tanker
Sammenhengen mellom praktisk arbeid og forståelse av begrep-
er som elevene opplever som abstrakte er tydelige. Dette vet alle
kunst- og håndverkslærere, og grunnleggende ferdigheter er noe
alle alltid har drevet med. Vi har allikevel blitt mer bevisste i arb-
eidet med å synliggjøre dette i fagplanen vår. Det har hatt en 
samlende effekt i fagseksjonen. Vi har klart å gjøre de grunnlegg-
ende ferdighetene relevante for oss selv og for utviklingen av 
vårt fag.

Etter at vi begynte med kolonnenotatene har elevene begynt å 
bruke faguttrykk og begreper i større grad og de er opptatt av å 
bruke dem riktig. Mange elever bruker tid på å fylle ut kolonne-
notatet og illustrere det. De konkretiserer ordene og repeterer 
teorien vi har gått igjennom, for eksempel når det gjelder visuelle 
virkemidler i mønsterbyggingen. Og de har lettere for å huske 
tilbake når vi kan referere til kolonnenotatet fra den oppgaven 
vi gjorde i fjor høst, for eksempel de visuelle virkemidlene de 
brukte i motivet sitt. Vi slipper å lære elevene elementære 
kunnskaper i bruken av PowerPoint fordi de har fått en grunn-
leggende forståelse for og erfaring i bruken av verktøyet ut over 
det å velge en ferdiginnstilt layout. 

Eleven som hadde problemer med millimeterlinjalen knakk 
koden til slutt. Når han neste time svinger millimeterlinjalen som 
en forlenget del av sin egen arm, og hjerne, fryder en lærer seg. 
Det er utrolig hvor nøyaktig man kan bli i sitt arbeid av å bruke en 
linjal som oppgir mål i millimeter. For hver millimeter teller jo. 
Og han har skjønt det nå. 

Liv Borge Bull og Sigrun Vik Olsen er faglærere i kunst og hånd-
verk ved Haugenstua skole i Oslo. 

Til hver oppgave i kunst og håndverk lager elevene ved Haugenstua skole et 
kolonnenotat hvor de forklarer og visualiserer nye fagbegreper. 

Elevene lager mønster i PowerPoint og bruker dette som utgangspunkt når 
de skal dekorere krakkene sine. 


