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Merethe Mørkeberg Nielsen og
Lars H. Eide

10. trinn på Granstangen skole i Oslo har fordypet seg i arkitektur i et 
helt semester i fagene matematikk og kunst og håndverk. 

Arkitektur
i matematikk og kunst og håndverk

Prosjektet kom i stand etter at 10. trinn
hadde jobbet med arkitektur og 
oppussing som tema i de to fagene, 
samtidig, uten å samarbeide spesielt om 
temaet. Lærerne fant ut at det var mye å 
tjene på å slå de to prosjektene sammen. 
Vi ønsket at elevene skulle oppleve større 
læringstrykk, og håpet at et praktisk 
fokus ville øke motivasjonen. 

Granstangen skole åpnet i 2015. Ledelsen
og kollegiet jobber aktivt for å utvikle
undervisningsmetoder og 
vurderingspraksis. Vi er opptatt av å gå 
fra «dette tror vi på», til «dette vet vi». Vi 
etterstreber å forankre endringer vi gjør i 
forskning. Hva gir størst sannsynlighet for
at akkurat våre elever skal lykkes best
mulig? Vi har jobbet med å tenke at vi
trener på veien frem til standpunkt-
karakteren settes på slutten av 10. trinn. 
Vi har tråkket opp nye stier og skiftet 
meninger underveis. Vi jobber med 
erfaringsdeling og utviklingsarbeid. Dette 
har blant annet ført til at vi har gått fra 
tradisjonell tentamen til fagdager med 
aktiv veiledning og prosessorientert 
undervisning. De fire prinsippene for god 
undervisning, som man kan lese om på 
Udir sine nettsider, er godt forankret i 
prosjektet.

Som et ledd i denne prosessen ønsket vi 
å teste ut en kreativ fagdag der vi 
kombinerte kunst og håndverk og 
matematikk. Målet var å gi elevene en 
god start på et tverrfaglig arkitektur-
prosjekt, og en forståelse for at de to 

fagene skulle handle om det samme i et 
helt semester. To lærerspesialister, en 
fra hvert fag, hadde det overordnede 
ansvaret for planleggingsarbeidet. 
Rammer og mål for prosjektet og fag-
dagen ble satt. Faglærere var involvert 
i utformingen av selve oppgaven og 
vurderingskriteriene, og alle lærere på
trinnet hadde praktisk ansvar for 
gjennomføring av fagdagen. Resten av
perioden jobbet elevene med prosjektet 
i én matte-time i uka og alle kunst- og 
håndverkstimene.

Kreativ fagdag
Til selve fagdagen hadde vi forberedt 
konkretiseringsmateriell og utstyr. 
Klasserommene ble innredet som 
arkitekturverksteder. Det var hengt opp 
eksempler på plantegninger, oppriss, 
budsjett, inspirasjonsplakater, fargekart, 
katalog over ulike byggematerialer og
annet utstyr elevene kom til å trenge.  
Elevene ble ledet gjennom dagen med en 
digital presentasjon med illustrasjoner og 
lydfil. Dette ble gjort for å lette gjennom-
føringen av dagen for lærere som vanlig-
vis ikke underviser i matematikk og kunst 
og håndverk, og for å sikre at alle elevene 
fikk samme informasjon og faglige støtte.

I løpet av kreativ fagdag skulle elevene 
ende opp med en inspirasjonsplakat 
bestående av bilder og fargekart, plan-
tegning og oppriss av et rom på 20m² i 
målestokk 1:20 og budsjett med oversikt 
over alle materialene de trengte for å 
pusse opp rommet. 

Med veiledning underveis vil du ha et 
godt overblikk over hvilket nivå de ulike 
elevene ligger på når fagdagen går mot 
slutten. Veiledning underveis fører til at

Under Kreativ fagdag jobbet elevene med 
fargeprøver, inspirasjonsplakat, plantegninger og 
budsjett. Bildet under viser arbeidet med en 
inspirasjonsplakat. 
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elevene kan endre og lære noe nytt der 
og da, istedenfor at læreren skal være 
dommer for et avsluttet produkt. Det vil 
også være lettere med tilpasset opp-
læring fordi vi som lærere har vært i 
dialog med elevene. 

Videre arbeid med prosjektene
I verkstedet ble det bygget modeller av 
rommene som var tegnet på fagdagen. 
Vi jobbet med gjenbrukskartong, skole- 
lim, tekstiler og maling. Det skulle også 
bygges møbler i målestokk. Under hele
perioden ble det skrevet logg og 
gjennomført samtaler med elevene. 
Det meste av tiden i matematikktimene 
ble brukt til å sette opp budsjett for 
oppussing av rommet. Hvor mye maling 
trengs for å male et tak eller en vegg 
med vinduer? Prosjektet har vært et 
godt utgangspunkt for den matematiske 
samtalen. For en del elever har det vært 
enklere å prate om oppgaver knyttet til 
prosjektet fordi de har kunnet trekke 
paralleller til kunst og håndverk. Det har 
også vært fint for matematikklærerne 
å kunne stille spørsmål med litt annen 
vinkling enn man ellers ville gjort uten 
innsikten i arbeidet som ble gjort under 
fagdagen.

I kunst og håndverk berøres også mange 
ulike ferdigheter i løpet av perioden. 
Elevene må beherske målestokk og 
konstruksjon. De designer, tegner, lager
mønster og skjærer ut modeller. Vurderer 
farger, materialer og stil, og setter alt 
sammen til en helhet. Mange elever gikk 
langt i å lage ulike detaljer i rommene 
sine, mens andre holdt seg til det mest
essensielle. Her gis stort rom for 
individuell tilpasning på ulike nivåer. Ved 
å jobbe med samme prosjekt over lang 
tid åpner det seg mange muligheter til å 
jobbe tett på enkeltelever, mens andre vil 
jobbe mer selvstendig. 

En fordel som åpenbarte seg for lærerne
underveis, var muligheten til å oppdage,
og jobbe med, elevenes ulike lærings-
stiler. Elever som vanligvis har vansker 
med teoretisk matematikk kan likevel 
konstruere gode rom når de får jobbe 
tredimensjonalt. Her finnes mange 
muligheter til mestring og motivasjon. 
Ved å være mer oppmerksom på denne 
fordelen neste gang, vil lærerne kunne 
jobbe mer med enkeltelever for å trekke 
enda større veksler på tverrfagligheten.   

Konstruksjon av rom i verkstedet. Elevene trener på mange ulike ferdigheter.

Over: Eksempel på innredet rom, målestokk 1:20. 
Under: Eksempel på oppriss av én av leilighetens vegger. Elevene tegnet også plantegning.
 

>>Forts. neste side
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Hva får mitt fag igjen for dette?
Som med alt nytt ble kreativ fagdag møtt 
med en del skepsis fra flere lærere. Hva 
får mitt fag igjen for dette? I årsplanen 
står det at vi skal jobbe med algebra, 
det passer ikke så godt med målestokk 
og budsjett nå. Vi skal ikke forandre noe 
bare fordi det er en gammel vane, men 
fordi vi mener at forandringen gir større 
sannsynlighet for at elevene lykkes med 
det de skal lære. Det å kjenne igjen ulike 
elementer fra ett fag når man jobber med 
et annet. Her har Granstangen skole rom 
for utvikling. 

Mange lærere fikk øynene opp under 
gjennomføringen av kreativ fagdag. 
Engasjerte elever som målte, tegnet, 
klippet og vurderte om de hadde penger 
til parkett eller laminat. Elever med ulike
tilnærminger til de matematiske 
utfordringene. Langt flere tilnærminger 
enn man ville klart i en mer tradisjonell 
undervisning. Elever som jobber 
engasjert frigjør mer tid til veiledning av
den enkelte elev underveis i prosjekt-
perioden. 

Alt dette har vi tatt lærdom av og vi vet 
allerede hva vi skal gjøre for å utvikle 
arkitekturprosjektet når vi skal ha kreativ 
fagdag neste gang. Vi har bestemt oss 
for å gå mer i dybden på ulike temaer fra 
termin til termin uten å være opphengt i
lærebokas inndeling av temaer. 
Kreativ fagdag i kunst og håndverk og 
matematikk har med andre ord gitt svært 
mye igjen til begge fagene. Vi mener at
praktisk tilnærming uten bruk av lærebok 
vil gi større sannsynlighet for at elevene 
lykkes med det de skal lære.

Hva sa elevene i etterkant?
Elevene gjennomførte egenvurderinger i 
etterkant av fagdagen. Noen elever ble
også intervjuet for internt bruk i etter-
arbeidet med lærerne. Det ville vært 
fantastisk å kunne si at alle elevene 
likte opplegget. Det er faktisk ikke så 
langt fra sannheten. Bortsett fra noen få 
elever som følte de fikk ødelagt kunst- 
og håndverksfaget med innblanding av 
matematikk, gikk det meste av kritikken 
på at det ble liten tid til å rekke over alle 
oppgavene. Det siste er i utgangspunktet 
ikke så farlig med tanke på at arbeidet 
som springer ut fra fagdagen skal jobbes 
med i etterkant. 

Lars H. Eide er lærerspesialist i 
matematikk og Merethe Mørkeberg 
Nielsen er lærerspesialist i kunst og 
håndverk ved Granstangen skole i Oslo. 

Du skal skape ditt eget rom ved å: 
•  Lage en inspirasjonsplakat 
•  Lage en plantegning av et rom i målestokk 1:20
•  Tegne oppriss i målestokk 1:20 som viser vegger med vinduer og dører
•  Sette opp budsjett for materialer du trenger til å overflatebehandle gulv, vegger og tak.  

• Rommets areal er 20m²  
• Takhøyde velger du selv (standard er 240-250 cm).
• Form på rommet, antall dører og vinduer velger du selv
• Budsjett: 25 000,- 

Oppgavetekst
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