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Vurdering av kreativitet 
i grunnskolefaget Kunst og håndverk – et svakt ledd?

  Av Eva Lutnæs

Ved fastsettelse av standpunktkarakter i 
faget Kunst og håndverk fremstod krea-
tivitet og originalitet som prioriterte as-
pekter i begge de to lærerteamenes vur-
deringspraksis. Som vurderingskriterier 
i lærernes oppgavetekster var de del av 
fagets ansikt utad rettet mot elever, forel-
dre, kollegaer og utdanningsmyndigheter. 
Et annet fellestrekk var forventningen om 
at elevenes produkter skulle gjenspeile de 
materialtekniske konvensjoner som hadde 
blitt forklart i timene. Den dyktige hånd-
verkeren ble anerkjent, men i tråd med 
et av fagets formål om ”målrettet kreativ 
idéutvikling” (Kunnskapsdepartementet 
2006 s, 129), forventet lærerne mer. Det 
var ikke tilstrekkelig å demonstrere be-
herskelse av teknikkene gjennom å ko-
piere lærerens modell eller en medelevs 
produktidè. For å oppnå de høyeste karak-
terene måtte elevene selv utvikle designet 
og tilføye en egen kreativ vri i produktløs-
ningen. Når lærerne vurderte stod materi-
altekniske konvensjoner fritt til kopiering, 
men ikke form og visuelt budskap eller 
uttrykk. I arbeid med doktorgradsavhand-
lingen identifiserte jeg et markant skille i 
lærernes repertoar ved vurdering av elevar-
beider. De hadde et rikt og overbevisende 
språk ved vurdering og beskrivelse av 
produktenes håndverksmessige kvaliteter, 
men strevde med å finne ord som kunne 
beskrive hva som gjorde elevenes design 
originalt eller kreativt. 

Vurderingskriteriet kreativitet
I et gruppeintervju ved den ene skolen ble 
det en lang diskusjon blant lærerteamet når 
jeg spurte hva de vektla ved vurderings-
kriteriet kreativiet i deres felles oppgave 
om samtidskunst (Lutnæs 2011 s, 186-
191). Den første læreren som tok ordet 
koblet vurdering av kreativitet til lærerens 
personlighet og subjektive preferanser: 
”en lærer kan like noe ikke jeg synes er 
så spennende og spenstig”. En annen lærer 

brøt inn og viste til at det gjerne oppstår 
uenighet mellom lærerne når kreativiteten 
skal vurderes. Den første læreren påpekte 
at det er vanskelig å sette ordentlige krav 
og kriterier ved vurdering av kreativitet. 
Jeg hadde håpet at lærerne kunne være 
mer konkrete på hva de vektla og fulgte 
opp med et spørsmål om hvordan vurder-
ing av kreativitet ble forklart til elevene. 
Den andre læreren tok ordet: ”[kreativitet] 
handler om å være nyskapende. Skape noe 
som er originalt for deg. Da må vi egentlig 
se ut fra hva elevene har lært og hva vi tror 
de kan”. Ved en slik tilnærming vurderes 
kreativitet med utgangspunkt i elevenes 
tidligere prestasjoner. To tilsynelatende 
like arbeider kan bli gitt ulike karakterer. 
En lav karakter til eleven som gjentar en 
tidligere suksess og en høy karakter til 
eleven som akkurat har oppdaget denne 
løsningen. Samtidig etablerer læreren un-
dervisningen som er gitt som den relevante 
rammen for å vurdere om elevenes arbeid-
er er kreativie eller ei – kort sagt hvordan 
bruker elevene det de har lært. Mitt neste 
skritt som intervjuer var å samle disse to 
indikatorene; hva om eleven lager noe 
som er nytt for den, men læreren ikke liker 
produktet? En tredje lærer svarte: ”du be-
høver heller ikke å like det. Men du kan 
bli overrasket”. Overraskelsesmomentet 
blir støttet av en annen lærer som gir ek-
sempler fra kunsthistorien på verk som 
har overrasket i sin tid. Videre forklarte 
læreren hvordan nyskapende kunstverk 
kommer som et resultat av tidligere verk: 
”Alt som har vært gjort før, det er ikke 
kreativitet, da er det gjenbruk. Må komme 
opp med noe helt nytt, men det er ikke his-
torieløst. Det er fordi noe har skjedd (...) 
kanskje vi kan vri på det litt. Hvis du har 
den evnen så er du kreativ”. Jeg bemer-
ket at det er krevende for en tiendeklass-
ing å nå så høyt. Lærerne sa seg enige og 
returnerte til sin ”kreativ i forhold til seg 
selv” tilnærming. Diskusjonen avrundes 

med at lærerne degraderte dette som et 
relevant vurderingsgrunnlag. De hevdet 
å vurdere elevarbeidene slik de fremstod 
der og da, uten å sammenligne arbeidene 
med elevens tidligere prestasjoner. Samlet 
sett forble kjennetegn og referanseram-
mer for kreativitet en ukjent størrelse. Et 
flyktig konsept med rom for vektlegging 
av subjektive preferanser slik en lærer 
innledet diskusjonen. Lærerne klarte ikke 
å identifisere et robust sett av kjennetegn 
som de kunne enes om ved vurdering av 
kreativitet i samtidskunstoppgaven. Krea-
tivitet honorert etter lærernes subjektive 
preferanser gir et uforutsigbart kompass 
til elevene.

Redesign eller originalitet?    
På den andre skolen jeg var i feltarbeid 
brukte en lærer begrepet originalitet ved 
vurdering av elevenes trearbeider (Lutnæs 
2011 s, 197). I det individuelle intervjuet 
etablerte læreren rammen for originalitet 
som utvalget i en normal klasse, ikke i 
hele verden: ”Det som trekker ned på 
originalitet er om elevene tar en idé fra 
fjorårets elevgruppe som de har sett på 
utstilling, eller lærerens eksempler”. 
Unike og selvstendige ideer er tegnet på 
originalitet. Denne tilnærmingen gjør 
læreren til den eneste som kan vurdere 
elevarbeidenes originalitet. Bare læreren 
vet hvilke eksempler som er vist til klas-
sen gjennom undervisningsperioden og 
hvilken elev som først hadde ideen. Hvem 
som skal krediteres som originale og hvem 
som er kopistene. Samtidig stilte læreren 
spørsmålstegn ved idealet om originalitet 
i elevarbeider. Når hun roste en idé viste 
det seg ofte at det var noe eleven har sett 
et annet sted, og læreren reflekterte videre: 
”det meste er tenkt fra før (…) Hvor bra er 
det at det alltid skal være originalt? Kan-
skje vi skal gå tilbake til modellrekkene?”. 
Læreren pekte mot elevarbeidene bak 
oss og konstaterte at de alle var utvalg av 
samme prinsipp, ingen av elevene hadde 
gått langt utenfor grensa. Lærerens tvil om 
å legge så stor vekt på originalitet var for-
ståelig. Kontrasten mellom forventninger 
om originalitet og en praksis der redesign 
dominerer har tidligere blitt drøftet av Ka-
ren Brænne Originalitet overdrives verbalt 
i det læringsfellesskapet hun studerer på 
en norsk høgskole. Brænne ser begrepet 
originalitet som et signal til studentene 
om at deres oppgaveløsning skal være noe 

I denne artikkelen utforskes vurdering av kreativiet i elevarbeider ved 
ungdomstrinnet med utgangspunkt i et feltarbeid blant to team er-
farne og velutdannede kunst- og håndverkslærere. I mitt doktorgrads-
prosjekt valgte jeg å gå til ”best practices” for å utforske fagfeltets 
løsningsstrategier ved standpunktvurdering. De to lærerteamenes 
utfordringer ved vurdering av kreativitet er en felles utfordring, et 
symptom på fagfeltets manglende konkretisering av hva elevene skal 
strekke seg etter i utviklingen av strategier ved skapende arbeid, og 
like viktig: sammenhengen mellom det de har lært og vurderingen av 
elevarbeidene.  
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mer enn en eksakt kopi (Brænne 2009 s, 
144). Alle studentenes arbeider har opp-
lagte referanser til visuelle sjangere og 
kulturelle konvensjoner - de kombinerer 
og gjenbruker deler av det andre har la-
get før dem. Likevel utforskes ikke disse 
referansene eksplisitt av studenter eller 
lærere. Det er det originale som løftes 
frem. Brænne konkluderer med at det er 
et gap mellom ord og handling i lærings-
felleskapet.      

Ikke gi bort ideer 
Jan Michls tekst “On Seeing Design 
as Redesign” er en nøkkelreferanse 
i Brænnes diskusjon. Han illustrerer 
hvordan idealet om å designe upåvirket 
av andres løsninger motarbeider læring 
gjennom et slående eksempel: 

If a student makes his own originality his 
goal, he will try, logically and naturally 
enough, to defend his own individual ar-
tistic “innocence” against what he sees as 
harmful external influence. This leads to a 
fundamental hostility to learning – because 
learning always implies being influenced 
by others and acquiring other people’s solu-
tions and approaches. (Michl 2002, s. 12) 

Michl viser hvordan fokus på individets 
originalitet gjør lærerens veiledning van-
skelig. I mitt feltarbeid fant jeg at den 
ventende sluttvurderingen la ytterligere 
bånd på lærerne i den første fasen av et 
prosjekt. Når lærerne vurderer elevenes 
kreativitet er det sluttproduktet de ser på. 
Tilsynelatende spør de: Er dette produkt-
et originalt? Viser det en selvstendig idé, 
upåvirket av andres løsninger? Skjer det 
ingenting på elevens hvite ark havner 
læreren lett i et pedagogisk dilemma. 
Hvis den hjelper eleven, kan de ende 
opp med å vurdere sin egen produktidé, 
men uten hjelp vil enkelte av elevene 
ikke komme seg videre fra tegnebrettet 
til laging av produktet. Dette dilemmaet 
ble gjenkjent som del av deres undervis-
ningshverdag av lærerne i min studie. Tro 
mot en tradisjon der ideen skal komme 
fra elevene, fortalte lærerne at deres 
strategi var å holde tilbake og få elevene 
i gang gjennom å stille spørsmål. Hvis 
de til slutt måtte gi eleven en idé og den 
laget et produkt basert på eksakt samme 
idé, måtte eleven trekkes i karakter. Det 
ble ansett som urettferdig om læreren 
skulle vurdere et slikt produkt likt som 

et der ideen var utviklet av eleven selv. 
Originalitet, i betydning unike ideer, er 
kjennetegnet på kreativitet ved vurdering 
og ser ut til å være noe som bare oppstår 
eller ei. Noen talentfulle elever kommer 
opp med spontane og unike designløs-
ninger som passer lærerens oppgave. 
Andre forblir frustrerte og må spørre om 
lærerens hjelp, en hjelp de av tidligere 
erfaringer vet vil trekke karakteren ned. 
Denne tilnærmingen gjør kreativitet til 
noe du er, en evne faget lar deg ta i bruk, 
ikke noe du kan videreutvikle og lære 
gjennom kunst- og håndverkstimene. Det 
blir ikke sammenheng mellom det elev-
ene har lært og det som verdsettes ved 
lærerens vurdering. 

En svak kobling mellom læring og vur-
dering
Kreativitet konkretisert som originale 
ideer skaper en svak kobling mellom 
læring og vurdering. I den første fasen av 
et prosjekt blir læreren satt på sidelinja, 
tålmodig ventende på at originale ideer 
skal tre frem i elevenes skisser. Elevene 
bruker energi på å beskytte ideene sine 
mot mulige kopister blant medelevene. 
Det blir vanskelig for elevene å dele ideer 
når sluttvurderingen honorerer det indi-
viduelle og unike. Mer alarmerende er det 
likevel at streven etter individets origi- 
nalitet kommer i veien for det elevene 
kan lære av å utforske det skattkammeret 
av visuelle tegn og løsningsstrategier 
som er etablert av kunstnere og designere 
gjennom mange generasjoner. Eleven 
kan umulig svare på lærerens oppgave 
uten å samtidig gjenbruke elementer fra 
etablerte kunst- og designpraksiser. Det 
er konvensjonene som gir ideene vinger, 
gjør de i stand til å kommunisere (Hauser 
1982 s, 29 og 37). Å være kreativ er ikke 
å gjøre hva en vil, det er å løse et prob-
lem i en bestemt kontekst. Den gir gitte 
rammer av verktøy og materialer, samt en 
historie av tidligere løsninger på lignende 
utfordringer, et visuelt og teknisk reper-
toar å redesigne. Som den ene læreren 
sier: ”det meste er tenkt fra før”. Kan en 
mulig vei ut av uføret være å vri fokus 
vekk fra å vurdere om elevenes ideer i 
seg selv er originale/personlige/egne/
kreative til å vurdere hvordan elevene tar 
i bruk lærte teknikker for idéutvikling, 
strategier for å utforske og gjenbruke det 
som er tenkt fra før?        (fortsettes s. 10)

En seier  
og ny innsikt

LMN har ordet 
Den 14. juni 2013 var en gledens dag. Da 
vedtok Stortinget å etablere Formgiving 
som eget studieforberedende utdanning-
sprogram. Mange års kamp på mange plan 
og godt samarbeid om Formgivings-konfer-
ansen og Ildsjelprisen har gitt resultat. Det 
føles godt! Men selv om utdanningspro-
grammet nå blir synlig i strukturen, må vi 
fortsatt stå på for å få mange skoler til å tilby 
programmet til elevene. Kanskje blir navnet 
på utdanningsprogrammet endret, men det 
viktigste er at elevene får et godt tilbud som 
kombinerer formgiving og allmennfag. Det 
er en kombinasjon som er framtidsrettet 
enten studentene vil bli kunstner, designer, 
arkitekt, ingeniør, lege, lærer eller andre 
yrker der visualisering og materialitet står 
sentralt.

To dager før stortingsvalget 9. september 
offentliggjorde Kunnskapsminister Kristin 
Halvorsen sammensetningen av en ekspert-
gruppe som skal vurdere det samlede kunst- 
og kulturtilbudet i skolen. De skal blant an-
net se på hvordan de ulike kulturtilbudene 
kan virke best mulig sammen. Dette arbei-
det er en oppfølging av: Stortingsmelding 
20 (2012-2013) På rett vei fra Kunnskaps-
departementet og Kulturutredningen 2014 
(NOU2013:14) fra Kulturdepartementet. 
Det er flott at en ekspertgruppe blir nedsatt, 
men det er urovekkende at ekspertgruppen 
har en overvekt av representanter fra musik-
kfeltet og få fra skoleverket.  

Vi skal følge nøye med og passe på at ek-
spertgruppen ikke svikter de obligatoriske 
skolefagene. Skolen er en inkluderende 
læringsarena for alle barn, og det er flott 
at skolen kan samarbeide med kulturlivet 
utenfor. Men dette kan aldri erstatte tilset-
ting av kvalifiserte lærere i Kunst og hånd-
verk og Musikk som kan undervise elevene 
over tid. I sin helt ferske masteroppgave: 
Skolelederes verdsetting av læreres fagkom-
petanse i Kunst og håndverk, presenterer 
Catrine Lie ny innsikt i hvordan skoleledere 
prioriterer faget og lærernes kompetanse. 
Skoleledere har ikke gjort nok for å ansette 
kvalifiserte lærere som kan oppfylle lære-
planene i Kunst og håndverk. Her ligger 
nøkkelen til et kulturelt kvalitetstilbud for 
alle barn i norsk skole.

Liv Merete Nielsen
Professor,  
Høgskolen i Oslo og Akershus
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sesser? Hvordan oversettes ”målrettet 
kreativ idéutvikling” til kjennetegn på 
kompetanse og undervisningsopplegg 
med fres i? Dersom du ikke kjenner deg 
igjen i skildringene av hvordan kreativ-
itet identifiseres og vurderes i elevenes 
arbeider oppfordres du herved til å dele 
din vurderingspraksis gjennom tidsskriftet 
FORM til glede og videreutvikling blant 
dine kollegaer på andre skoler. 
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Informasjon om konferansen og 
artikkelen denne teksten bygger 
på:  
16. mai 2013 presenterte jeg pa-
peret Creativity in the subject Art 
and Crafts: the weak link between 
learning and assessment på den in-
ternasjonale DRS//Cumulus-kon- 
feransen i Oslo. Mitt bidrag til kon-
feransen bygger på doktorgrads-
avhandlingen jeg disputerte med i 
2011 om standpunktvurdering på 
ungdomsskoletrinnet. Temaet for 
konferansen var designutdanning 
fra barnehage til doktorgrad. Mitt 
bidrag med fokus på ungdomssko-
len plasserer seg midtveis i dette 
utdanningsspennet.

Kan produkter alene gi grunnlag for vurdering av elevers kreative kompetanse?

Lærernes streven med å beskrive hva de 
legger vekt på når de vurderer kreativitet 
og originalitet i elevarbeidene er tegn på at 
fagfeltets språklige repertoar ikke er godt 
nok. 

Kreativitet og originalitet fremstår som en 
flyktig, ikke-avklart egenskap ved produkt-
ene, en mulighet for bonuspoeng. Hvordan 
kan lærere gi elevene tilbakemeldinger på 
fremdrift og forbedringspotensial, utvikle 
deres kreativitet, dersom de mangler ord 
til å identifisere kompetanse i elevarbeid-
er? Dersom faget Kunst og håndverk skal 
være en arena der alle elever utfordres til 
å utvikle et bredt repertoar av strategier 
for skapende arbeid må lærerne ha svaret 
klart når elevene spør hva kreativitet er 
og hva som vektlegges ved vurdering. 
Læreren må identifisere hvilken kreativ 
kompetanse som skal utvikles ved den en-
kelte oppgave og hvordan kreativitet kan 
fremmes på tvers av fagets hovedområder, 
visuell kommunikasjon, design, kunst og 
arkitektur. Når de svarer, må de påse at det 
de vurderer som kreativitet må være et re-
sultat av den veloverveide læringsprosess 
de har planlagt for sine elever, ikke kun en 
bonus til de elevene som: “have a gift for 
(simulating) ‘originality’” (Illeris 2000, s. 
68). 

En oppfordring   
Det er noen år siden feltarbeidet ble gjen-
nomført, og arbeidet med å utvikle kjen-
netegn på måloppnåelse tvinger frem et 
rikere språklig repertoar ved utvikling 
av vurderingskriterier og kvalitetsindi-
katorer også i faget Kunst og håndverk. 
Kanskje har det bidratt til å utvikle be-
greper som konkretiserer kreativitet både 
i elevenes produkter og skapende pro- 
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