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Rub-el-Hizb
Tverrfaglig samarbeid mellom  
kunst og håndverk, RLE og matematikk 
Løkenåsen skole har elever fra mange nasjonaliteter og mange re-
ligioner.  Etter noen løse kommentarer fra et par muslimske elever 
på 9.trinn var det naturlig å ta dem på ordet og lage en oppgave med 
islamsk kunst i sentrum.  Skolen fokuserer på tverrfaglighet og dette 
ble en gylden anlededning for kunst og håndverk til å samarbeide med 
RLE  og matematikk.

Vi tok utgangspunkt i følgende mål fra K06: 
Læreplan i religion, livssyn og etikk
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne 
Islam
• forklare særpreget ved islam og islamsk 
tro som livstolkning i forhold til andre 
tradisjoner: likhetstrekk og grunnleggende 
forskjeller
• beskrive og reflektere over særtrekk ved 
kunst, arkitektur og musikk knyttet til is-
lam
Læreplan i matematikk fellesfag
Geometri
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne
• utføre og grunngje geometriske kon-
struksjonar og avbildingar med passar og 
linjal og andre hjelpemiddel
• bruke koordinatar til å avbilde figurar og 
finne eigenskapar ved geometriske former
Læreplan i kunst og håndverk
Design
Mål for opplæringen er at eleven skal 
kunne
• designe produkter ut fra en kravspesifi-
kasjon for form og funksjon
• lage funksjonelle bruksgjenstander og 
vurdere kvaliteten på eget håndverk
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
• samtale om opplevelse av hvordan kunst-
nere til forskjellige tider og i ulike kulturer 
har uttrykt seg og bruke dette som utgangs-
punkt for eget arbeid

Utfordringer
RLE-lærer hadde gjennomgått islam året 
før og kunne ikke bruke tid på dette oppleg- 
get. For en gammel kunst og hånsverks-
lærer bød dette på utfordringer.  Matema-
tikklærerne la imidlertid inn geometri i sin 
undervisning i forkant av denne perioden 
og oppgaver om det på halvårsprøven. 
Fra dem fikk vi også linker til Regulære 
mangekanter på Skolenettet. Vi måtte altså 

lese oss  opp på islamsk kunst og deret-
ter repetere  bruk av passer og linjal, dele 
sirkler, konstruere rette vinkler, likebente 
trekanter, osv. En PowerPointpresentasjon 
med mange eksempler ble laget  og delt i 
tre nivåer:  basiskunnskap, litt mer infor-
masjon og informasjon på et høgere nivå 
ble lagt ut i Fronter med diverse linker for 
spesielt interesserte.

Gjennomføringen
Den første forelesningen baserte seg på 
denne presentasjonen, og den fenget.  
Det ble mange spørsmål og diskusjoner 
om islamske kunstuttrykk og matematisk 
vitenskap i Midtøsten. Elevene hadde hatt 
europeisk kunsthistorie med mennesket i 
sentrum året før og skjønte fort forskjellen 
på tradisjonene.
De muslimske elevene ble svært stolte  da 
de oppfattet at de andre elevene erfarte at  
deres kultur var både gammel og rik, og at 
kvalitet og nøyaktighet var viktig.  Enkelte 
sjekket hjemme om foreldrene hadde noe å 
bidra med og om de kjente til Rub-el-Hizb.  
Det var det flere som gjorde, så samtalene 
fortsatte i hver time og forsinket tidskje-
maet noe.  Av de 56 elevene som jobbet 
med oppgaven kom det rundt 20 elever til 
frivillig veiledning hver gang,  et tilbud de 
hadde ved å bruke en halv time av storefri 
to ganger i uka mens arbeidet med opp-
gaven pågikk.
Alle var fokuserte og arbeidet iherdig. Det 
var ingenting å si på fantasien og matema-
tikkferdighetene fikk kjørt seg.  Det ble 
mye geometriundervisning for kunst og 
håndverkslærerne i denne tiden.  De spurte 
og spurte for å få sine uttrykk helt nøyaktig 
og med riktig utgangspunkt. 

Elevene fikk ganske snart behov for å finne 
ut hva vurderingskriteriene skulle være.  
De diskuterte seg i mellom og vi tok det 
opp i plenum slik at dette ble klart før de 
begynte å overføre sitt uttrykk på plastikk. 
Hva skulle til for at deres podukt skulle 
gjenkjennes som Rub-el-Hizb?  Hva var 
god kvalitet i dette tilfelle? Hvordan kunne 
man utvikle en grunnform på en god måte? 

Hvordan kunne de vise at deres produkt 
hadde typiske islamske trekk? Ikke én 
gang kom spørsmålet: Hva må jeg gjøre 
for å få god karakter?

Elev på 9. trinn, Løkenåsen skole, i konsentrert 
arbeid.

Motivet ble overført til en transparent.

Arbeid med passer og linjal.

Bildet øverst på siden viser vindu med elevenes 
arbeider.

  Tekst og fotot: Anne-Karin Cleaverley 
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Tverrfaglig samarbeid mellom  
kunst og håndverk, RLE og matematikk 

Vurdering
Resultatet alle var enige om ble følgende:

Høy måloppnåelse Middels måloppnåelse Lav måloppnåelse

Størrelse: Pinlig nøyaktig størrelse 21x21cm 
og vinkler

Nesten helt riktige mål og vinkler, bare 
få unøyaktigheter

Tydelig for stor eller for liten

Utførelse: Tydelige, helt jevne konturlinjer
Alle felt malt jevnt dekkende
Malingen går helt ut til konturlinj-
ene, ikke over, ingen luftehull
Gjennomtenkt og konsekvent 
symmetrisk gjentagelse av farger i 
tilsvarende områder

Litt ujevne konturer
Alle felt er malt, noen litt ujevnt dek-
kende
Noe maling over linjer eller ikke helt 
ut til konturlinjen.  
Ikke helt gjennomført bruk av gjen-
takelse av farger i feltene

Flest ujevne konturlinjer
Mangler maling i noen felt, ujevnt utført
Malingen dekker konturlinjer eller når 
ikke helt fram. 
Tilfeldig bruk av farger i de forskjellige 
feltene

Detaljer: Mange ekstra felt konstruert med 
matematisk nøyaktighet

Konstruert noen ekstra felt, noen 
unøyaktigheter

Grunnformen er ikke helt riktig, eller 
ikke helt ferdig

Rub-el-Hizb Tydelig, men fantasifull Enkel, men tydelig Ikke godkjent

Kunnskap Omfattende logg med viktige og  
riktige fakta, refleksjon og sam-
menligninger

Logg med noen enkle, riktige fakta og 
forklaring på hva de er

Logg med enkel forklaring på hva 
eleven selv mener er viktig i islamsk 
kunst

Det var slett ikke vanskelig å vurdere 
elevenes produkter til slutt.  De aller fleste 
viste høy måloppnåelse og  det var helt 
greit etter den interessen elevene hadde 
vist mens de jobbet med oppgaven. Det var 
godt å kunne fortelle dem til slutt at med 
lignende målrettet innsats vil de kunne nå 
langt i alle fag.  Den største tilfredstillelsen 
for lærer var kanskje likevel at etter matte-
tentamen kom flere elever og fortalte at 
denne gangen hadde de greid geometriopp- 
gavene takket være jobben med islamsk 
kunst. Det varogså flott å se stoltheten 
hos de islamske elevene og den beundring 
deres kulturbakgrunn fikk fra de andre.

Det var også svært interessant å lese 
loggene.  De aller fleste framhevet over-
raskelse over at man ikke kunne framstille 
mennesker i islamsk kunst. Det var mange 
elever som viste at de hadde satt seg godt 
inn i den islamske kunsttradisjonen med 
sine tre hovedformer: kalligrafi, geometri 
og organiske former og begrunnelser om 
hvorfor det var blitt slik.
 
Vi hadde valgt å la dem jobbe med det ge-
ometriske uttrykket Rub-el-Hizb

Oppgaven
Dine mål:
Du skal kunne si noe om hvordan men-
nesket er framstilt/ikke framstilt i islamsk 
kunst.  Finne ut  hvorfor og reflektere rundt 
aspekter ved dine funn og sammenligne 
disse med vestlig, europeisk kunst.
Du skal kunne forklare typiske trekk ved 
islamsk kunst og  lage en “glassflis” med 
utgangspunkt i den geometriske formen 
Rub-el-Hizb og sammenligne kvaliteten på 
eget arbeid med den  islamske tradisjonen.

Arbeid: 
Ta utgangspunkt i grunnformen til Rub-el-
Hizb, diameter 21 cm. Ved hjelp av passer 
og linjal skal  du bruke fantasien og prøve 
å utvikle denne grunnformen til eget ut-

trykk.  Rub-el-Hizb skal være gjenkjenn-
bar.  Bruk passer og linjal og tegn forslag 
på papir. Bruk det utgangspunktet du liker 
best, fargelegg det og trekk konturer med 
svart tusj før du overfører det til en trans-
parent.  Tegn opp konturene og fyll  inn 
med glassmaling på transperenten. 
Din glassflis skal settes sammen med 
flisene til de andre elevene slik at de dan-
ner et nøyaktig mønster i et glassmaleri 

som skal henges opp i vinduene på data-
rommet. For å få dette til er det viktig at 
du overholder tidsfristene og er svært nøye 
med oppgitte mål.  Bruk frivillig veiled-
ning til å male hvis du trenger det.

Vurdering: 
Vurderingskriterier vil bli diskutert mens 
dere jobber.  Hva mener dere er høy, mid-
dels eller lav måloppnåelse?

Elevarbeid, 9. trinn, Løkenåsen skole.


